
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.16 

 

Ostas ielā 3, Salacgrīvā,        2020.gada 16.decembrī 

Salacgrīvas novadā           

        

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

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

2. Par deleģēšanas līguma par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu slēgšanu ar 

Alojas novada domi  

3. Par izstāšanos no biedrības “Latvijas Kūrortpilsētu asociācija” 

4. Par grozījumu Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā 

5. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 21.septembra lēmumā Nr.337 „Par 

Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu” 

6. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā Nr.24 “Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības zvejnieku un makšķernieku konsultatīvās padomes sastāva 

apstiprināšanu” 

7. Par rakstiskas rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča 

piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles nolikuma apstiprināšanu 

8. Par zvejas rīku limitu sadali 2021.gadam 

9. Par zvejas rīka „zivju tīkls” limita sadali pašpatēriņa zvejai 

10. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Limbažu rajona Salacgrīvas 

lauku teritorijas D.Klēviņas zemnieku saimniecību “VĒJAVAS” 

11. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“LARUM” 

12. Par apbūvēta zemesgabala Rožu Villa, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, 3/5 

domājamās daļas apmērā  pārdošanu par nosacīto cenu 

13. Par apbūvēta zemesgabala Jaunskujiņas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, 1/2 

domājamās daļas apmērā, pārdošanu par nosacīto cenu 

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Smiltenes ielā 10A, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

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

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces ielā 22, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Birziņi”, Salacgrīvas  pagastā,  Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Baznīcas iela 4-1, Ainažos, Salacgrīvas 

novadā nodošanu atsavināšanai 

mailto:dome@salacgriva.lv
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19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jūras iela 1, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai 

20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 16, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 

novadā nodošanu atsavināšanai 

21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes starpgabala Matīsi, Ainažu pagastā, Salacgrīvas 

novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

22. Par nomas tiesību izsoles rīkošanu telpai Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

23. Par kustamās mantas - automašīnas MAZDA 5 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

24. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.novembra lēmumā Nr. 425 “Par 

nekustamā īpašuma „Līdumu trase”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā  nodošanu bez 

atlīdzības valsts īpašumā” 

25. Par ielu uzņemšanu bilancē 

26. Par 2015.gada 30.decembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/12 pagarināšanu  

27. Par zemes gabala Takas iela 2, Liepupē, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līgumu 

slēgšanu 

28. Par pašvaldības zemes gabala daļas  Sporta ielā 4, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu  

29. Par telpu nomu Ostas ielā 6, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

30. Par šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu un pārmaksu norakstīšanu 

31. Par brīvpusdienu nodrošināšanu izglītojamiem, ja mācību process izglītības iestādēs tiek 

organizēts attālināti 

32. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai 

33. Par grozījumiem Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju 

plānā 2020.-2021.gadam  

34. Par saistošo noteikumu Nr.B–14 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 

19.novembra saistošajos noteikumos Nr.B-13 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020. 

gada budžetu”” apstiprināšanu 

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

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

36. Par Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku sarakstu ar amatu un mēnešalgu norādi 

saskaņošanu 

37. Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

38. Par Liepupes pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

39. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku amatu un amatalgu 

saraksta saskaņošanu 

40. Par Salacgrīvas novada mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

41. Par Salacgrīvas mākslas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

42. Par Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši””  darbinieku amatu un 

amatalgu saraksta saskaņošanu 

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

44. Par saistošo noteikumu Nr. B–1 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2021. gada budžetu” 

apstiprināšanu 

45. Par Salacgrīvas novada domes iestādes ,,Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” sniegtā ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas apstiprināšanu 

46. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” 

47. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Jāņa Lapsas piemiņas biedrība” 

48. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Mēs Korģenei” 

49. Par finansiālu atbalstu foto biedrībai ”Salacgrīva” 

50. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” un biedrības rīkotam 

pasākumam “Salacgrīvas Krasta mačs 2021”  

51. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda rīkotajam Salacgrīvas 

klasiskās mūzikas festivālam 2021.gadā no 26.jūlija līdz 2.augustam 
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52. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs”” 

53. Par finansiālu atbalstu Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva” 

54. Par finansiālu atbalstu biedrības „Metsepoles Līvu Kultūras centrs” rīkotajam pasākumam 

“Senās uguns nakts Liepupē” 

55. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam” 

56. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” 

57. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” 

58. Par finansiālu atbalstu biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” rīkoto  

sacensību “Amber race swim run” organizēšanai 

59. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai 

60. Par finansējuma papildus sociālās funkcijas veikšanai 

61. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Kuivižu jahtklubs” un biedrības rīkoto sacensību 

“Salacgrīvas novada čempionāts burāšanā” organizēšanai 

62. Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām “Latvijas Nacionālais Kauss” un „Ainažu 

Kauss – 2021”  

63. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Salaca 2015” 

64. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas Romas Katoļu draudzei 

65. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „SALACA”” 

66. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” 

67. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.539 “Par 

finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „ Ainažu Kauss – 2020”” 

68. Papildus darba kārtības jautājumi:  

68.1.Par pašvaldības iestādes "Veco ļaužu mītne "Sprīdīši" direktora iecelšanu  

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, 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, Ineta Cīrule 

– Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada 

domes Informācijas nodaļas vadītāja, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības 

speciāliste, Vineta Krūze – Salacgrīvas novada domes attīstības un teritorijas plānotāja, Gunta 

Kristiņa – Salacgrīvas novada domes personāla speciāliste, Ilze Rubene – Salacgrīvas novada 

domes Sociālā dienesta vadītāja 

 

Nepiedalās- deputāti Marita Kreituse (personiski iemesli), Sanita Šlekone (darbnespēja), Kristīne 

Mauliņa (personiski iemesli) 

 

 

D.Straubergs ierosina papildināt domes sēdes darba kārtību ar šādiem jautājumiem: 

68.2. Par Salacgrīvas vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu; 

68.3. Par saistošo noteikumu Nr.16 “Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas 

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

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 
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Citi ierosinājumi, priekšlikumi par sēdes darba kārtību nav. 

 

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

iekļaujot papildus darba kārtības jautājumus Nr.68.2 “Par Salacgrīvas vidusskolas direktora 

pienākumu izpildītāja iecelšanu” un Nr.68.3 “Par saistošo noteikumu Nr.16 “Nolikums „Par 

licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā 

teritorijā (POSMS „SALACA I”)”” apstiprināšanu”. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija 

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

Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt šādu darba 

kārtību: 

 

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

2. Par deleģēšanas līguma par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu slēgšanu ar 

Alojas novada domi  

3. Par izstāšanos no biedrības “Latvijas Kūrortpilsētu asociācija” 

4. Par grozījumu Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā 

5. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 21.septembra lēmumā Nr.337 „Par 

Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu” 

6. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā Nr.24 “Par 

Salacgrīvas novada pašvaldības zvejnieku un makšķernieku konsultatīvās padomes sastāva 

apstiprināšanu” 

7. Par rakstiskas rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča 

piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles nolikuma apstiprināšanu 

8. Par zvejas rīku limitu sadali 2021.gadam 

9. Par zvejas rīka „zivju tīkls” limita sadali pašpatēriņa zvejai 

10. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Limbažu rajona Salacgrīvas 

lauku teritorijas D.Klēviņas zemnieku saimniecību “VĒJAVAS” 

11. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“LARUM” 

12. Par apbūvēta zemesgabala Rožu Villa, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, 3/5 

domājamās daļas apmērā  pārdošanu par nosacīto cenu 

13. Par apbūvēta zemesgabala Jaunskujiņas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, 1/2 

domājamās daļas apmērā, pārdošanu par nosacīto cenu 

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Smiltenes ielā 10A, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

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

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces ielā 22, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Birziņi”, Salacgrīvas  pagastā,  Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Baznīcas iela 4-1, Ainažos, Salacgrīvas 

novadā nodošanu atsavināšanai 

19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jūras iela 1, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai 

20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 16, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 

novadā nodošanu atsavināšanai 

21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes starpgabala Matīsi, Ainažu pagastā, Salacgrīvas 

novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

22. Par nomas tiesību izsoles rīkošanu telpai Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

23. Par kustamās mantas - automašīnas MAZDA 5 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 
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24. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.novembra lēmumā Nr. 425 “Par 

nekustamā īpašuma „Līdumu trase”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā  nodošanu bez 

atlīdzības valsts īpašumā” 

25. Par ielu uzņemšanu bilancē 

26. Par 2015.gada 30.decembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/12 pagarināšanu  

27. Par zemes gabala Takas iela 2, Liepupē, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līgumu 

slēgšanu 

28. Par pašvaldības zemes gabala daļas  Sporta ielā 4, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu  

29. Par telpu nomu Ostas ielā 6, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

30. Par šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu un pārmaksu norakstīšanu 

31. Par brīvpusdienu nodrošināšanu izglītojamiem, ja mācību process izglītības iestādēs tiek 

organizēts attālināti 

32. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai 

33. Par grozījumiem Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju 

plānā 2020.-2021.gadam  

34. Par saistošo noteikumu Nr.B–14 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 

19.novembra saistošajos noteikumos Nr.B-13 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020. 

gada budžetu”” apstiprināšanu 

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

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

36. Par Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku sarakstu ar amatu un mēnešalgu norādi 

saskaņošanu 

37. Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

38. Par Liepupes pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

39. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku amatu un amatalgu 

saraksta saskaņošanu 

40. Par Salacgrīvas novada mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

41. Par Salacgrīvas mākslas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

42. Par Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši””  darbinieku amatu un 

amatalgu saraksta saskaņošanu 

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

44. Par saistošo noteikumu Nr. B–1 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2021. gada budžetu” 

apstiprināšanu 

45. Par Salacgrīvas novada domes iestādes ,,Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” sniegtā ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas apstiprināšanu 

46. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” 

47. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Jāņa Lapsas piemiņas biedrība” 

48. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Mēs Korģenei” 

49. Par finansiālu atbalstu foto biedrībai ”Salacgrīva” 

50. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” un biedrības rīkotam 

pasākumam “Salacgrīvas Krasta mačs 2021”  

51. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda rīkotajam Salacgrīvas 

klasiskās mūzikas festivālam 2021.gadā no 26.jūlija līdz 2.augustam 

52. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs”” 

53. Par finansiālu atbalstu Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva” 

54. Par finansiālu atbalstu biedrības „Metsepoles Līvu Kultūras centrs” rīkotajam pasākumam 

“Senās uguns nakts Liepupē” 

55. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam” 

56. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” 

57. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” 
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58. Par finansiālu atbalstu biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” rīkoto  

sacensību “Amber race swim run” organizēšanai 

59. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai 

60. Par finansējuma papildus sociālās funkcijas veikšanai 

61. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Kuivižu jahtklubs” un biedrības rīkoto sacensību 

“Salacgrīvas novada čempionāts burāšanā” organizēšanai 

62. Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām “Latvijas Nacionālais Kauss” un „Ainažu 

Kauss – 2021”  

63. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Salaca 2015” 

64. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas Romas Katoļu draudzei 

65. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „SALACA”” 

66. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” 

67. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.539 “Par 

finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „ Ainažu Kauss – 2020”” 

68. Papildus darba kārtības jautājumi:  

            68.1.Par pašvaldības iestādes "Veco ļaužu mītne "Sprīdīši" direktora iecelšanu 

            68.2.Par Salacgrīvas vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu; 

            68.3.Par saistošo noteikumu Nr.16 “Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu 

                    Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA 

                    I”)”” apstiprināšanu. 

 

 

Plkst.15:05 uz domes sēdi ierodas deputāts Jānis Lipsbergs. 

 

 

1.§ 

Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..] 

 

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

būvprojekta izstrādātāja [..] izmaiņas būvprojektā [..] (turpmāk – Iesniegums), kopsakarībā ar 

Domes rīcībā esošo informāciju konstatē sekojošo. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas tiešsaistes datiem 

nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..] zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] un zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu [..] un uz tās esošas ēkas (turpmāk – Nekustamais īpašums). 

Nekustamā īpašuma īpašniece ir būvniecības ierosinātāja [..]. 

Salacgrīvas būvvalde ir [..] izsniegusi 2008.gada 18.janvāra būvatļauju Nr.3/08, kas bija 

derīga līdz 2013.gada 18.janvārim pirts jaunai būvniecībai Nekustamajā īpašumā, pamatojoties uz 

akceptētu būvprojektu (14.01.2008. akcepts Nr.001/08). 

Būvprojekta autors [..] ir devis rakstisku piekrišanu, ka būvprojekta izmaiņas izstrādā [..]. 

Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde ir izsniegusi 2007.gada 11.oktobra 

tehniskos noteikumus Nr.766-2007-661635 (turpmāk – VVD tehniskie noteikumi), kuros paredzētā 

darbība ir pirts jauna būvniecība ar apbūves laukumu 48 m2, bet [..] izstrādātajās būvprojekta 

izmaiņās pirts apbūves laukums ir norādīts 54,89 m2. Būvvalde konstatē, ka būvprojekta izmaiņās 

paredzētais apbūves laukums ir lielāks nekā VVD tehniskajos noteikumos noteiktais pirts apbūves 

laukums, un ir nepieciešams Valsts vides dienesta saskaņojums vai grozījumi VVD tehniskajos 

noteikumos. 

Būvniecības likuma 16.pantā ir noteikts: 

(21) Būvprojekta izstrādes gaitā aizliegts izdarīt izmaiņas būves galvenajā lietošanas veidā. 

Būvprojekta izstrādes gaitā izmaiņas būvprojektā saskaņojamas ar būvvaldi vai institūciju, kura 

pilda būvvaldes funkcijas, šajā pantā noteiktajos gadījumos. 
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(22) Izmaiņas būves novietojumā, būvapjomā un fasādes risinājumā pieļaujamas pēc to 

saskaņošanas ar būvvaldi vai institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas. Ar izmaiņām var paredzēt 

arī būvprojektā minimālajā sastāvā vai būvprojektā neparedzētus pirmās vai otrās grupas 

inženierbūvju, pirmās grupas ēkas vai otrās grupas palīgēkas būvdarbus. 

(23) Persona, kurai izdota būvatļauja, šā panta 2.2 daļā minētajā gadījumā būvniecības 

informācijas sistēmā iesniedz atbilstošu lūgumu būvvaldei vai institūcijai, kura pilda būvvaldes 

funkcijas. Būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņem vienu no šādiem 

lēmumiem: 

1) saskaņo izmaiņas, negrozot būvatļaujas nosacījumus; 

2) saskaņo izmaiņas un groza būvatļaujas nosacījumus; 

3) atsaka saskaņot izmaiņas. 

(24) Būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var atteikt izmaiņu 

saskaņošanu vai būvatļaujas nosacījumu grozīšanu, ja paredzētās izmaiņas būtiski skar būves 

arhitektonisko veidolu vai neatbilst normatīvo aktu prasībām, ciktāl šo prasību kontrole ir būvvaldes 

vai institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, kompetencē. 

2020.gada 21.oktobrī Salacgrīvas novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde), ņemot vērā 

iepriekšminēto, ir pieņēmusi Lēmumu Nr.13.12.1-158 “Par trūkstošo saskaņojumu iesniegšanu”, ar 

kuru ir nolemts uzdot būvniecības ierosinātājai [..] iesniegt Valsts vides dienesta Vidzemes 

reģionālās vides pārvaldes rakstisku saskaņojumu būvprojekta izmaiņām vai grozījumus 2007.gada 

11.oktobra tehniskos noteikumos Nr.766-2007-661635. 

Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvalde 2020.gada 25.novembra vēstulē 

Nr.2.16/4901/VI/2020 “Par tehniskajiem noteikumiem un izmaiņām būvprojektā” informē, ka nav 

tiesīga grozīt savus tehniskos noteikumus, jo to derīguma termiņš ir beidzies, un nesaskaņo 

būvprojekta izmaiņas. 

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 
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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) 

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

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

paredzētā atļautā izmantošana ir lauksaimnieciskā teritorija, kur ir atļauta palīgēku būvniecība. 

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

trešajā daļā, Būvvaldes Nolikumā, ko ir apstiprinājusi Dome, kā arī saskaņā ar Domes lēmumiem. 

Dome nav pieņēmusi attiecīgu lēmumu par to, ka deleģē Būvvaldei tiesības pieņemt lēmumus par 

patvaļīgās būvniecības seku novēršanu Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas kārtībā. 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, un saskaņā ar 2020.gada 9.decembra Attīstības komitejas 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Atļaut [..] pirts būvniecību (legalizāciju) nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], 

ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..] saskaņā ar būvprojekta izstrādātāja [..] 

izstrādātajām būvprojekta izmaiņām. 

 

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.453. Administratīvais akts uz 2 lp., izmaiņu projekta kopija uz 17 lp. un Vidzemes 

reģionālās vides pārvaldes vēstule uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

2. § 

Par deleģēšanas līguma par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu slēgšanu  

ar Alojas novada domi 

 

 Salacgrīvas novada būvvalde sniedz būvvaldes pakalpojumus Alojas novada teritorijā kopš 

2014.gada 1.augusta. 2020.gada 26.novembrī Alojas novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr. 475, 

protokols Nr.19 4# “Par līguma slēgšanu ar Salacgrīvas novada domi par pašvaldības funkcijas – 

būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu Alojas novada teritorijā, deleģēšanu Salacgrīvas 

novada domes Būvvaldei uz laiku no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim” (turpmāk 

– Alojas novada domes lēmums Nr.475). 

 Ņemot vērā Alojas novada domes lēmumu Nr.475, ar kuru ir nolemts slēgt līgumu ar 

Salacgrīvas novada domi par pašvaldības funkcijas – būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu 

Alojas novada teritorijā, kā arī to, ka Salacgrīvas novada pašvaldībai ir nepieciešamā institūcija, lai 

izpildītu Alojas novada domes deleģēto pārvaldes uzdevumu, vienlaikus pilnvērtīgi nodrošinot 

Salacgrīvas novada pašvaldības funkciju izpildi un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
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10.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 

1.punktu, saskaņā ar 2020.gada 9.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

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

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

Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Uzņemties Alojas novada pašvaldības deleģētās funkcijas - būvniecības procesa tiesiskuma 

nodrošināšanas izpildi. 

2. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Alojas novada domi par deleģētās būvniecības procesa tiesiskuma 

nodrošināšanas funkcijas Alojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā izpildi uz laiku 

no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim (saskaņā ar pielikumu). 

3. Uzdot Salacgrīvas novada būvvaldei veikt būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanas 

funkciju izpildi Alojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

4. Iekasēt Alojas novada domes 2019.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 „Pašvaldības 

nodevas par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi 

paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē” noteiktās pašvaldības nodevas un pilnā apmērā 

pārskaitīt Alojas novada domei līdz katram ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam, par gada 

beidzamo ceturksni līdz 29.decembrim, iesniedzot detalizētu iekasēto pašvaldības nodevu 

atšifrējumu pa personām līdz katram ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam. 

5. Nosūtīt lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

6. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildes kontroli ir Salacgrīvas novada domes 

izpilddirektors Andris Zunde.  

 

Lēmums Nr.454. Pielikums uz 3 lp., Alojas novada domes 2020.gada 26.novembra lēmuma Nr.475 

kopija uz 1 lp. un izdevumu tāme uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

3. § 

Par izstāšanos no biedrības “Latvijas Kūrortpilsētu asociācija” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktores Kristiānas 

Kauliņas ierosinājumu, Salacgrīvas novada Tūrisma padomes atzinumu, saskaņā ar 2020.gada 

9.decembra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, 

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

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

  

1. Ar 2020.gada 31.decembri izstāties no biedrības “Latvijas Kūrortpilsētu asociācija”. 

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju 

domes 2009.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.173 „Par iestāšanos biedrībā „Latvijas Kūrortpilsētu 

asociācija”” un Salacgrīvas novada domes 2019.gada 20.marta lēmumu Nr.115 „Par 

pašvaldības pārstāvi biedrības „Latvijas Kūrortpilsētu asociācija” valdē” (protokols Nr.3; 3.§). 

 

Lēmums Nr.455. Atskaite uz 1 lp. un Salacgrīvas novada Tūrisma padomes atzinums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 
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4. § 

Par grozījumu Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Iepazinusies ar Salacgrīvas ostas pārvaldes 2020.gada 7.decembra iesniegumu Nr.1-11/160 

“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 9.decembra Finanšu komitejas un 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu 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): 

 

Izteikt nolikuma 2.3.punktu šādā redakcijā: 

“2.3. juridiskā adrese -  Ostas iela 6, Salacgrīva, Salacgrīvas novads.” 

 

Lēmums Nr.456. Iesnieguma kopija uz 2 lp. pievienota protokolam. 

 

 

5. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 21.septembra lēmumā Nr.337  

„Par Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu” 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada bāriņtiesas locekles Daigas Krūzes 2020.gada 

26.novembra iesniegumu (reģ.Nr.5.13.1/62) par atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļa amata un 

saskaņā ar likuma „Bāriņtiesu likums” 12.panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar 2020.gada 

7.decembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2020.gada 9.decembra Attīstības un Finanšu 

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

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
 

1. Atbrīvot Daigu Krūzi (personas kods [..]) no Salacgrīvas novada bāriņtiesas locekļa amata 

2020.gada 17.decembrī. 

2. No Salacgrīvas novada domes 2016.gada 21.septembra lēmuma Nr.337 „Par Salacgrīvas 

novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu” (protokols Nr.11; 1.§) 

izslēgt 2.5.punktu.  

 

Lēmums Nr.457. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

6. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā Nr.24  

“Par Salacgrīvas novada pašvaldības zvejnieku un makšķernieku konsultatīvās padomes 

sastāva apstiprināšanu” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Saskaņā ar 2020.gada 9.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna 
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Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, 

Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 18.janvāra 

lēmumā Nr.24 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības zvejnieku un makšķernieku konsultatīvās 

padomes sastāva apstiprināšanu”: 

 

Izslēgt lēmuma 1.11.punktu. 

 

Lēmums Nr.458.  

 

 

7. § 

Par rakstiskas rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča 

piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2020.gada 6.novembra Ministru kabineta rīkojumu "Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu",  Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, Covid-19 infekcijas izplatības 

seku pārvarēšanas likumu, 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumiem "Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" un ņemot vērā to, ka rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomas iesniegumu skaits pārsniedz neiznomāto un brīvi pieejamo rūpnieciskās zvejas 

tiesību iespējas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 11.panta sesto un septīto daļu, Ministru 

kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 33., 43. – 50.punktu, saskaņā ar 2020.gada 

9.decembra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, 

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

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

  

1. Uz visiem brīvajiem zvejas rīkiem, kad dažādu iemeslu dēļ atbrīvojušies pašpatēriņa zvejai 

pielietojamie zvejas rīki, uz kuriem nav pieprasījums komerciālajai zvejai, un, uz kuriem 

pašpatēriņa zvejas pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, rīkot zvejas tiesību nomas izsoli. 

2. Apstiprināt rakstiskas rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča 

piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles nolikumu, saskaņā ar pielikumu. 

3. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 17.decembrī. 

 

Lēmums Nr.459. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

8. § 

Par zvejas rīku limitu sadali 2021.gadam 

 

 Pamatojoties uz 30.11.2009. Ministra kabineta noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par 

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 5.punktu, un saskaņā ar 

2020.gada 9.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, 

Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, 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. Salacgrīvas novada domes 2021.gadā zvejai Rīgas jūras līča piekrastē piešķirtos rūpnieciskās 

zvejas limitus sadalīt sekojoši: [..] 
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2. Rūpnieciskās zvejas nomas līgumus noslēgt līdz 2021.gada 1.aprīlim. Pēc 2021.gada 1.aprīļa 

„neizņemtos” limitus piedāvāt citiem pretendentiem un izdalīt pēc rakstveida  pieprasījuma 

saņemšanas, ievērojot Zvejniecības likumā 11.pantā noteikto kārtību. 

3. Rūpnieciskās zvejas tiesību gada nomas maksu noteikt saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta 

noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 

tiesību izmantošanas kārtību” 2.1 pielikumā norādīto maksu. 

4. Par 2013.gada 12.decembra, 2014.gada 15.maijā un 2015.gada 7.decembra Rūpnieciskās zvejas 

– komerciālās zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles rezultātā 

iegūto zvejas rīka vienību, rūpnieciskās zvejas tiesību gada nomas maksu noteikt saskaņā ar 

nosolītās maksas apmēru. 

  

Lēmums Nr.460.  

 

 

9. § 

Par zvejas rīka „zivju tīkls” limita sadali pašpatēriņa zvejai 

(ziņo D.Straubergs) 

 

            Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 30.11.2009. Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību 

piekrastes ūdeņos” 5., 8.punktu un 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi 

par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtība” 27., 

71.punktu nosacījumiem, un saskaņā ar 2020.gada 9.decembra Attīstības un Finanšu komiteju 

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

Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Brīvos zvejas rīkus - 7 zivju tīklus pa 100 metriem sadalīt 14  50 metru garos zivju tīklos 

izmantošanai pašpatēriņa zvejā, zvejas rīkus iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa 

zvejai līdz 2021.gada 31.decembrim, iedalot zvejas rīku „zivju tīkls”, līdz 50 m (piekrastes 

ūdeņos izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā), šādām personām: [..] 

 

Lēmums Nr.461.  

 

 

10. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Limbažu rajona  

Salacgrīvas lauku teritorijas D.Klēviņas zemnieku saimniecību “VĒJAVAS” 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Limbažu rajona Salacgrīvas lauku teritorijas 

D.Klēviņas zemnieku saimniecības “VĒJAVAS” (Reģ. Nr. 44101031015) [..] 2020.gada 

3.decembra iesniegumu (saņemts Salacgrīvas novada domē 2020.gada 3.decembrī, reģ.Nr. 

3.16.2/1046) ar lūgumu pārslēgt noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu rūpnieciskai 

zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos ar Limbažu rajona Salacgrīvas lauku teritorijas D.Klēviņas 

zemnieku saimniecību “VĒJAVAS”. 

Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju 

un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta prasībām 

Limbažu rajona Salacgrīvas lauku teritorijas D.Klēviņas zemnieku saimniecība “VĒJAVAS” ir 

saņēmusi LR Zemkopības ministrijas izsniegtu speciālo atļauju (licence) Nr. ZK000229 (spēkā no 

04.07.2017. līdz 11.05.2021.).  

Pamatojoties uz „Zvejniecības likuma” 7.panta otro daļu, sesto daļu, 23.12.2014. Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas 
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kārtību iekšējos ūdeņos” un 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „ Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 17.punktu, 

27.punktu, un ņemot vērā 2020.gada 9.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti 

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

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

Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

Limbažu rajona Salacgrīvas lauku teritorijas D.Klēviņas zemnieku saimniecībai “VĒJAVAS” 

(juridiskā adrese: "Vējavas", Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., LV-4033, Reģ. Nr. 

44101031015) uz laiku līdz 2035.gada 31.decembrim. 

2. Iedalīt Limbažu rajona Salacgrīvas lauku teritorijas D.Klēviņas zemnieku saimniecībai 

“VĒJAVAS” zvejas rīku limitu zvejai 2021.gadā Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos: astoņus 

zivju tīklus. 

3. Par 2015.gada 7.decembra Rūpnieciskās zvejas – komerciālās zvejas tiesību nomas Rīgas 

jūras līča piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles rezultātā iegūto zvejas rīka vienību, rūpnieciskās 

zvejas tiesību gada nomas maksu noteikt saskaņā ar nosolītās maksas apmēru. 

 

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, 

iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 

 

Lēmums Nr.462. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

11. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“LARUM” 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LARUM” (Reģ. 

Nr. 44103094551) [..] 2020.gada 16.novembra iesniegumu (saņemts Salacgrīvas novada domē 

2020.gada 16.novembrī, reģ.Nr. 3.36/182) ar lūgumu pārslēgt noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomas līgumu rūpnieciskai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos ar sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību “LARUM”. 

Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju 

un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta prasībām 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LARUM” ir saņēmusi LR Zemkopības ministrijas izsniegtu 

speciālo atļauju (licence) Nr. ZK000352 (spēkā no 17.03.2020. līdz 16.02.2025). 

Pamatojoties uz „Zvejniecības likuma” 7.panta otro daļu, sesto daļu, 23.12.2014. Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas 

kārtību iekšējos ūdeņos” un 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „ Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 17.punktu, 

27.punktu, un ņemot vērā 2020.gada 9.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti 

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

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

Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LARUM” (juridiskā adrese: Smilšu iela 26 - 17, 

Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033, Reģ. Nr.44103094551) uz laiku līdz 2035.gada 

31.decembrim. 
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2. Iedalīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LARUM” zvejas rīku limitu zvejai 2021.gadā 

Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos: četrus zivju tīklus un vienu reņģu tīklu. 

 

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, 

iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 

 

Lēmums Nr.463. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

12. § 

Par apbūvēta zemesgabala Rožu Villa, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā,  

3/5 domājamās daļas apmērā  pārdošanu par nosacīto cenu 

 

Salacgrīvas novada dome 2020.gada 20.maijā pieņēmusi lēmumu Nr.185 „Par nekustamā 

īpašuma -  apbūvēta zemes gabala Rožu Villa, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, domājamās 

daļas nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” 

(protokols Nr.6; 13.§). 

2020.gada 20.maija lēmuma Nr.185 pielikumā “Paziņojums par nekustamā īpašuma - 

apbūvēta zemes gabala daļas 3/5 domājamās daļas apmērā Rožu Villa, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā atsavināšanu” noteikto apbūvēta zemesgabala Rožu Villa, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā 3/5 domājamās daļas apmērā, nosacīto cenu EUR 830,00 pirmpirkuma tiesīgā 

persona [..] ir samaksājusi. 

  Ņemot vērā iepriekš minēto,   likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

2020.gada 9.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, 

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

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - apbūvēta 

zemesgabala Rožu Villa, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6660 009 0065 

(0,3118 ha platībā)  3/5 domājamās daļas apmērā  pārdošanu par nosacīto cenu  EUR 830,00 

(astoņi simti trīsdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar  [..], personas kods [..]. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.464. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

13. § 

Par apbūvēta zemesgabala Jaunskujiņas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā,  

1/2 domājamās daļas apmērā, pārdošanu par nosacīto cenu 

 

Salacgrīvas novada dome 2020.gada 21.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr.387 „Par apbūvēta 

zemesgabala Jaunskujiņas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 1/2 domājamās daļas nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” (protokols Nr.14; 13.§). 

2020.gada 21.oktobra lēmuma Nr.387 pielikumā “Paziņojums par  apbūvēta zemesgabala 

Jaunskujiņas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, 1/2 domājamās daļas atsavināšanu” noteikto 

apbūvēta zemesgabala Jaunskujiņas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā ½ domājamās daļas 

apmērā, nosacīto cenu EUR 5090,00 pirmpirkuma tiesīgā persona [..] ir samaksājusi. 

  Ņemot vērā iepriekš minēto, 2020.gada 9.decembra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumus,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, 
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Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda 

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

  

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - apbūvēta 

zemesgabala Jaunskujiņas, īpašuma kadastra Nr.6672 013 0052 Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā, 1/2 domājamās daļas apmērā pārdošanu par nosacīto cenu EUR 5090,00 

(pieci tūkstoši deviņdesmit euro), tai skaitā mežaudzes vērtība EUR 170,00 un noslēgt pirkuma 

līgumu ar  [..], personas kods [..]. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.465. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

14. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Smiltenes ielā 10A, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

 

Salacgrīvas novada dome 2020.gada 16.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr.341 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Smiltenes ielā 10A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nosacītās cenas 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu”. 

2020.gada 16.septembra lēmuma Nr.341, pielikuma “Nekustamā īpašuma – zemes 

starpgabala Smiltenes ielā 10A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā izsoles noteikumi”, punkts 6.2. 

nosaka, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par zemes starpgabala Smiltenes ielā 10A, 

Salacgrīvā pirkšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no sludinājuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 

publicēšanas dienas, sludinājums publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (publikācijas datums 

2020.gada 24.septembris Nr.2020/185.IZ10). Noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās 

personas [..] ir saņemts pieteikums (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2020.gada 28.septembrī ar 

reģ. Nr. 3.16.2/784) par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Smiltenes ielā 10A, Salacgrīvā 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu par nosacīto cenu EUR 880,00.  

Ņemot vērā 2020.gada 26.oktobra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.51 un to, ka pirmpirkuma tiesīgā persona [..] ir samaksājusi 

īpašuma nosacīto cenu EUR 880,00 (astoņi simti astoņdesmit euro), pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 2020.gada 9.decembra Attīstības un Finanšu 

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

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

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

Smiltenes ielā 10A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6615 005 0227, pārdošanu par 

nosacīto cenu EUR 880,00 (astoņi simti astoņdesmit euro) [..], personas kods [..]. 

2. Noteikt, ka zemes starpgabals Smiltenes ielā 10A, Salacgrīvā, kadastra Nr.6615 005 0227, kas 

sastāv no zemes vienības 138 kv.m  platībā ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 005 

0244, pievienojams [..] īpašumam [..], kas reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu 

nodalījumā [..]. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.466. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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15. § 

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

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.augusta lēmumu Nr.311 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Asara iela 1, Ainažos, Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.11; 24.§), 2020.gada 20.oktobra Salacgrīvas 

novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas izsoles protokolu Nr.47, ņemot vērā to, 

ka nekustamā īpašuma nosolītājs [..] ir samaksājis izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 11 

120,00 (vienpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit euro), balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, 2020.gada 9.decembra Attīstības un Finanšu komiteju 

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

Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jāņa Asara iela 1, 

Ainažos, īpašuma kadastra Nr. 6605 002 0138, pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 

11120,00 (vienpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit euro), tai skaitā mežaudzes vērtība euro 

286,00 un noslēgt pirkuma līgumu ar  [..]. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.467. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas 2020.gada 20.oktobra izsoles protokola Nr.47 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

16. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces ielā 22, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.augusta lēmumu Nr.307 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces iela 22, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu, 

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

(protokols Nr.11; 20.§), 2020.gada 13.oktobra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.38 un ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs 

biedrība  [..] ir samaksājusi izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 5430,00 (pieci tūkstoši 

četri simti trīsdesmit euro), balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, saskaņā ar 2020.gada 9.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

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

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

Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tērces iela 22, 

Salacgrīvā, īpašuma kadastra Nr. 6615 002 0091, pārdošanu par izsolē nosolīto cenu  EUR 

5430,00 (pieci tūkstoši četri simti trīsdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar  [..]. 

2. Pirkuma līgumā iekļaut nekustamā īpašuma Tērces iela 22, Salacgrīvā, īpašuma kadastra Nr. 

6615 002 0091, turpmākās izmantošanas nosacījumu – mazdārziņu teritorijas. 

3. Pirkuma līgumā iekļaut, ka gadījumā, ja pircējs, lietojot nekustamo īpašumu, neievēro noteiktos 

nekustamā īpašuma izmantošanas nosacījumus, Salacgrīvas novada domei attiecībā uz 
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nekustamo īpašumu ir atpakaļpirkuma tiesības, kas tiek reģistrētas zemesgrāmatā kā nekustamā 

īpašuma apgrūtinājums. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.468. Pielikums uz 1 lp. un  Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas 2020.gada 13.oktobra izsoles protokola Nr.38 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

17. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Birziņi”, Salacgrīvas  pagastā,  Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu un atsavināšanas paziņojuma 

apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 18.augustā saņemts [..] atsavināšanas ierosinājums 

(reģ. Nr.3.16.2/659). 

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

daļas 8.punktā paredzētās pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas tiesības, kas 

nosaka, ka persona, 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, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās 

lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums, iesniegusi iesniegumu par apbūvēta 

zemesgabala, kas atrodas Salacgrīvas pagastā, “Birziņi”, kadastra Nr. 6672 004 0106, kas sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apz. 6672 004 0214 (0,8647 ha platībā) un zemes vienības ar kadastra 

apz. 6672 004 0106 (4,69 ha platībā) nodošanu atsavināšanai. 

2020.gada 30.jūlijā [..] ar Salacgrīvas novada pašvaldību noslēgusi zemes nomas līgumu Nr. 

8.2.1/42 par īpašuma “Birziņi”, kadastra Nr. 6672 004 0106, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apz. 6672 004 0214 (0,8647 ha platībā) un zemes vienības ar kadastra apz. 6672 004 0106 

(4,69 ha platībā) nomu (saskaņā ar mantojuma apliecība Reģ. Nr. 2851 par zemes nomas 

pirmtiesību mantošanu uz nekustamo īpašumu “Birziņi”, kas sastāv no divām zemes vienībām ar 

kopējo platību 5,5547 ha). 

Uz zemes gabala “Birziņi”, zemes vienības kadastra apz. 6672 004 0106, atrodas [..] 

piederošas būves ar kadastra apz. [..], uz kurām ēku (būvju) īpašumtiesības [..] nostiprinātas 

Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.[..]. 

Uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda īpašumtiesības nekustamam īpašumam “Birziņi”, 

kadastra Nr.6672 004 0106, nostiprinātas Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

100000604322. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likums” 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 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 26.novembra Salacgrīvas 

novada pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.13, balstoties uz 2020.gada 

9.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,  atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis 

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

 

1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  

“Birziņi”, kadastra Nr. 6672 004 0106, kas reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr. 100000604322. 

2. Apstiprināt 1. punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 6 270,00 (seši tūkstoši 

divi simti septiņdesmit euro), kura ietver mežaudzes vērtību.   
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3. Apstiprināt 1. punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar 

pielikumu. 

4. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgai personai  [..]. 

 

Lēmums Nr.469. Pielikums uz 1 lp.,  Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas 2020.gada 26.novembra sēdes protokola Nr.13 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

18. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Baznīcas iela 4-1, Ainažos,  

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 24.novembrī saņemts [..] atsavināšanas ierosinājums 

(reģ. Nr. 3.16.2/1013) par pašvaldībai piederošā dzīvokļa Baznīcas ielā 4-1, Ainažos, Salacgrīvas 

novadā kadastra Nr. 6605 900 0078, nodošanu atsavināšanai. 

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

daļas 5.punktā paredzētās publiskās persona mantas atsavināšanas ierosināšanas tiesības, iesniedza 

atsavināšanas ierosinājumu par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – 

dzīvokļa Baznīcas ielā 4-1, Ainažos, Salacgrīvas novadā kadastra Nr. 6605 900 0078, nodošanu 

atsavināšanai. [..] 

Salacgrīvas novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz dzīvokli Baznīcas ielā 4-1, Ainažos, 

Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6605 900 0078, nostiprinātas Ainažu pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 412 1. 

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

atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu 

un šī likuma 5.panta otro daļu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, 2020.gada 9.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis 

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

Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  

 

1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli 

Baznīcas ielā 4 - 1, Ainažos, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6605 900 0078, kas sastāv no 

dzīvokļa ar kopējo platību 61,9 kv.m un 619/1250 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar 

kadastra apz. 6605 003 0065 001, un 619/1250 kopīpašuma domājamās daļas no zemes ar 

kadastra apz. 6605 003 0065. 

2. Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai, saskaņā ar  likuma „Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu veikt 1.punktā minētā 

nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu. 

3. Apstiprināt 1. punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņojumu kārtējā domes sēdē 

pēc sertificēta vērtētāja tirgus atzinuma saņemšanas. 

 

Lēmums Nr.470. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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19. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jūras iela 1, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā,  

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai 

 

Īpašums Jūras iela 1, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā,  kadastra Nr. 

6672 007 0396, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0396 (1040 kv.m platībā) un 

divu stāvu dzīvojamās ēkas ar kadastra apz. 6672 007 0396 001. 

Īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.904. 

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

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2020.gada 9.decembra Attīstības un Finanšu 

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

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Jūras iela 1, Svētciemā, Salacgrīvas 

pagastā, Salacgrīvas novadā,  kadastra Nr. 6672 007 0396. 

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.471.  

 

 

20. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 16, Tūjā, Liepupes pagastā,  

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai 

 

Īpašums Liedagā iela 16, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā,  kadastra Nr. 6660 

003 0446, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6660 003 0445 (430 kv.m platībā) un būves – 

transformatora apakšstacijas ar kadastra apz.  6660 003 0445 001. 

Īpašums uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr.100000530943. 

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

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2020.gada 9.decembra Attīstības un Finanšu 

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

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Liedagā iela 16, Tūjā, Liepupes 

pagastā, Salacgrīvas novadā,  kadastra Nr. 6660 003 0446. 

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.472.  
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21. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes starpgabala Matīsi, Ainažu pagastā,  

Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Pamatojoties uz 2020.gada 19.augusta Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.296 “Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma  - zemes starpgabala Matīsi, Ainažu 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 26.novembra pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas protokolu Nr.13,  saskaņā ar 2020.gada 9.decembra Attīstības un Finanšu 

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

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes starpgabala Matīsi, Ainažu pagastā, 

Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6625 003 0476, zemes vienības kadastra apz. 6625 003 0477 

(2200 kv.m platībā) nosacīto cenu 380,00 euro (trīs simti astoņdesmit euro), kura ietver 

mežaudzes vērtību. 

2. Apstiprināt zemes starpgabala Matīsi, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā izsoles noteikumus, 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.473. Pielikums uz 5 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas 2020.gada 26.novembra sēdes protokola Nr.13 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

22. § 

Par nomas tiesību izsoles rīkošanu telpai Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

 

2020.gada 15.novembrī Salacgrīvas novada domē saņemts [..]  iesniegums (reģ. 

Nr.3.16.2/1018) par trešā stāva telpas Ostas ielā 3, Salacgrīvā (14,00 kv.m platībā) iznomāšanu 

ofisa vajadzību nodrošināšanai. 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada pašvaldības kultūras centra direktores Pārslas Dzērves sniegto 

informāciju, trešā stāva telpa kultūras namā, Salacgrīvā, Ostas ielā 3 ir brīva un neizmantota. 

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

3.punktu, Ministru kabineta 20.02.2018. Noteikumu Nr.97 „Publiskās personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” 2.nodaļu, ņemot vērā 2020.gada 9.decembra Attīstības komitejas un 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Rīkot nomas tiesību izsoli telpai  kultūras namā ar ēkas  kadastra apz. 6615 001 0041 001, 

Ostas ielā 3, Salacgrīvā (trešā stāvā) 14,00 kv.m platībā. 

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.474. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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23. § 

Par kustamās mantas - automašīnas MAZDA 5 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 

 

Izvērtējot Salacgrīvas novada domē 2020.gada 6.novembrī saņemto Salacgrīvas vidusskolas 

iesniegumu (reģ. Nr. 3.18/382) par Salacgrīvas vidusskolas īpašumā esošās automašīnas MAZDA 

5, atsavināšanu (valsts reģistrācijas Nr. HP 5741,pirmo reizi reģistrēta 19.12.2005) un  kustamās 

mantas vērtētāja Jura Ezera (sertifikāts Nr.24) tirgus vērtības aprēķinu,  kā arī ņemot vērā to, ka 

automašīnas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības datiem ir EUR 0, secināms, ka 

piemērotākais automašīnas MAZDA 5, valsts reģistrācijas Nr. HP 5741, atsavināšanas veids ir 

pārdošana par brīvu cenu.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka 

pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība 

pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par EUR 700,00 , šajā gadījumā pārdošanas cena 

nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.pantu, 8.panta ceturto daļu, sesto daļu, septīto daļu, 

37.panta pirmās daļas 1.punktu, 2020.gada 9.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, 

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

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

Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atsavināt automašīnu MAZDA 5, valsts reģistrācijas Nr. HP 5741, šasijas Nr. 

JMZCR19F260124286, pārdodot par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt automašīnas nosacīto cenu EUR 900,00 (deviņi simti euro), bez pievienotās 

vērtības nodokļa. 

3. Kustamās mantas - automašīnas MAZDA 5 piegāde netiek aplikta ar pievienotās vērtības 

nodokli atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 3.punktam. 

4. Sludinājumu par automašīnas pārdošanu par brīvu cenu, publicēt pašvaldības mājas lapā 

www.salacgriva.lv internetā un laikrakstā „Salacgrīvas Novada Ziņas”, nosakot, ka pieteikums 

par automašīnu MAZDA 5 pirkšanu iesniedzams Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, 

Salacgrīvā, divu nedēļu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā “Salacgrīvas 

Novada Ziņas”. 

5. Ja divu nedēļu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama 

izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.  

6. Ja izsole netiek rīkota, samaksa nosacītās cenas apmērā par automašīnas MAZDA 5 pārdošanu 

veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas paziņojuma saņemšanas. 

7. Apstiprināt ar izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.475. Pielikums uz 5 lp. un iesnieguma kopija uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

24. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.novembra lēmumā Nr. 425  

“Par nekustamā īpašuma „Līdumu trase”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā  

nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā” 

 

Ņemot vērā 2020.gada 30.novembrī Salacgrīvas novada domē saņemto valsts zemes 

dienesta vēstuli, kas reģistrēta ar reģ. Nr.3.11/1502 par kadastra datu labošanu Kadastra 

informācijas sistēmā, kur uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6672 008 0070 reģistrētai 

būvei ar kadastra apzīmējumu 6672 008 0070 001, “Līdumu trase”, labots būves piederības 

īpašumtiesību veids no “Nepieder zemes īpašniekam” – AS “Latvijas valsts meži” – tiesisks 
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valdītājs uz “Nepieder zemes īpašniekam” – AS “Latvijas valsts meži” – lietotājs, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kā arī ņemot vērā 2020.gada 

9.decembra Attīstības un Finanšu komitejas sēdes atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, 

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

 

Izteikt Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.novembra lēmuma Nr.425 “Par nekustamā 

īpašuma „Līdumu trase”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā  nodošanu bez atlīdzības valsts 

īpašumā” lemjošās daļas 1.punktu jaunā redakcijā: 

“1. Nodot bez atlīdzības valstij Zemkopības ministrijas personā nekustamo īpašumu Līdumu 

trase, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads, kadastra Nr.6672 010 0252, kas sastāv no zemes 

vienības 0,7900 ha platībā (kadastra apzīmējums 6672 010 0250), reģistrētas Vidzemes rajona 

tiesas Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000605188, meža likumā 

noteiktās, valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas un aizsardzības 

nodrošināšanai”. 

 

Lēmums Nr.476. Valsts zemes dienesta 2020.gada 30.novembra vēstules Nr.2-13-V/2983 kopija uz  

1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

25. § 

Par ielu uzņemšanu bilancē 

 

Pamatojoties uz Liepupes pagasta pārvaldnieces Ilzes Ozoliņas 2020.gada 3.novembra 

iesniegumu (reģ. Nr.3.18/372), tika veikta ielu, ceļu un tiltu apsekošana. Apsekošanas rezultātā tika 

konstatēts, ka pašvaldības bilancē nav uzskaitītas ielas, kas atrodas uz pašvaldībai piederošas 

zemes. Saskaņā ar 2018.gada 13.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības 

uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 14. un 47.punktiem un Salacgrīvas novada domes 2020.gada 

3.novembra rīkojumu Nr. 3.49.44 “Par ielu, ceļu un tiltu novērtēšanas un atlikušā lietderīgā 

lietošanas laika noteikšanas komisijas izveidošanu”, tika veikta līdz šim neuzskaitītu ilgtermiņa 

ieguldījumu - ielu novērtēšana un atlikušā lietderīgā lietošanas laika noteikšana.   Pamatojoties uz 

ielu, ceļu un tiltu novērtēšanas un atlikušā lietderīgā lietošanas laika noteikšanas komisijas 

2020.gada 19.novembra aktu un saskaņā ar 2020.gada 9.decembra Attīstības komitejas un Finanšu 

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

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Mehanizācijas ielas, Liepupē, Liepupes pagastā, kadastra apzīmējums 66600 090 

476, uzņemšanu bilancē ar sākotnējo uzskaites vērtību 1391.86 euro. 

2. Apstiprināt Īsās ielas, Liepupē, Liepupes pagastā, kadastra apzīmējums 66600 090 478, 

uzņemšanu bilancē ar sākotnējo uzskaites vērtību 835.07 euro. 

3. Apstiprināt Takas ielas, Liepupē, Liepupes pagastā, kadastra apzīmējums 66600 090 479, 

uzņemšanu bilancē ar sākotnējo uzskaites vērtību 665.16 euro un caurtekas ar sākotnējo 

uzskaites vērtību 499.15 euro. . 

4. Apstiprināt Stūra ielas, Liepupē, Liepupes pagastā, kadastra apzīmējums 66600 090 480, 

uzņemšanu bilancē ar sākotnējo uzskaites vērtību 195.21 euro. 

5. Apstiprināt Muižas parka ielas, Liepupē, Liepupes pagastā, kadastra apzīmējums 66600 090 

597, uzņemšanu bilancē ar sākotnējo uzskaites vērtību 1801.22 euro. 

6. Apstiprināt Pils ielas, Liepupē, Liepupes pagastā, kadastra apzīmējums 66600 090 615, 

uzņemšanu bilancē ar sākotnējo uzskaites vērtību 3486.24 euro. 
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7. Apstiprināt Laipu ielas, Tūjā, Liepupes pagastā, kadastra apzīmējums 66600 030 552, 

uzņemšanu bilancē ar sākotnējo uzskaites vērtību 390.60 euro. 

8. Ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālistam Kristapam Ēdolfam veikt iepriekš minēto 

ielu  reģistrāciju VAS “Latvijas Valsts ceļi” reģistrā.  

 

Lēmums Nr.477. Iesnieguma kopija uz 1 lp. un 2020.gada 19.novembra akts uz 2 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

26. § 

Par 2015.gada 30.decembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/12 pagarināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 23.oktobrī saņemts [..] iesniegums (reģ. Nr. 3.16.2/860) 

par 2015.gada 30.decembra noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/12 pagarināšanu. 

Ar 2015.gada 30.decembrī ar noslēgto zemes nomas līgumu Nr.8-2.1/12, [..] iznomāta daļa no  

pašvaldības zemes gabala Laurķirši, Liepupes pagastā, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0412  

1,26 ha platībā. 

Zeme tiek izmantota lauksaimniecībai. 

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

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 11. novembrī Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļā saņemts Sertificēta nekustamā īpašuma tirgus vērtētāja vērtējums 

(reģistrēts ar Nr.18.1.2/151) tirgus nomas maksas noteikšanai gadā zemes gabalam Laurķirši, 

Liepupes pagastā, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0412  1,26 ha platībā un tā noteikta 88,00 

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 9.decembra Attīstības 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Pagarināt 2015.gada 30.decembrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.8-2.1/12  ar [..], nosakot: 

https://likumi.lv/ta/id/299999#n3
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1.1. nomas maksu gadā zemes gabalam Laurķirši, Liepupes pagastā, zemes vienības kadastra 

apz. 6660 009 0412  1,26 ha platībā 88,00 euro (astoņdesmit astoņi euro); 

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

pievienotās vērtības nodokli; 

1.3. noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu – 10 gadi; 

1.4. līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta 

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

2. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas 

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.478. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

27. § 

Par zemes gabala Takas iela 2, Liepupē, Liepupes pagastā iznomāšanu  

un nomas līgumu slēgšanu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2020.gada 5.oktobrī ar reģ. Nr. 

3.16.2/792),  [..] iesniegums (reģistrēts 2020.gada 15.oktobrī ar reģ. Nr. 3.16.2/834) un [..] 

iesniegums (reģistrēts 2020.gada 19.oktobrī ar reģ. Nr. 3.16.1/839) par zemes gabala Takas ielā 2, 

Liepupē, Liepupes pagastā iznomāšanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām. 

Zemes gabals Takas ielā 2, Liepupē, Liepupes pagastā 0,161ha platībā ar zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0498 uz pašvaldības vārda reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr. 1000005494364. 

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

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

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

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

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

likums 61. panta pirmo daļu  un saskaņā ar 2020.gada 9.decembra Attīstības un Finanšu komiteju 

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

Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt zemes gabalu Takas ielā 2, Liepupē, Liepupes pagastā ar zemes vienības kadastra apz. 

6660 009 0498, saskaņā ar pielikumu: 

1.1. [..]   -  536 kv.m platībā (pielikumā iezīmētā teritorija Nr. 1); 

1.2. [..] – 630 kv.m platībā (pielikumā iezīmētā teritorija Nr. 3); 

1.3. [..] - 444 kv.m platībā (pielikumā iezīmētā teritorija Nr. 2). 

2. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām 

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

dārzi).  

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

vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību 

Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas iznomāti ar 

izmantošanas mērķi – personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes 

reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam. 

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

īpašuma nodokli. 

5. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 12 (divpadsmit) gadi. 

https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
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6. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas 

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.479. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

28. § 

Par pašvaldības zemes gabala daļas  Sporta ielā 4, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 30.novembrī saņemts biedrības  “Salacgrīvas ūdens 

sporta-atpūtas biedrība”, reģ. Nr. 40008209298, adrese: Smilšu iela 37, Salacgrīva, biedrības valdes 

priekšsēdētāja iesniegums (reģ. Nr. 3.16.2/1034) par zemes gabala daļas Salacgrīvā, Sporta ielā 4 

(2122 kv.m platībā) iznomāšanu biedrībai uz 10 gadiem tīkla parka izveidei, piesaistot Eiropas 

projekta līdzekļus, kas palielinātu Zvejnieku parka apmeklējumu un piesaistītu jaunus tūristus. 

Nekustamais īpašums Sporta ielā 4, Salacgrīvā, kadastra Nr.6615 001 0035, kura sastāvā 

ietilpst zemes vienība ar kadastra apz. 6615 001 0035,  13 3205 kv.m  platībā ir Salacgrīvas novada 

pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.292. 

Saskaņā ar Teritorijas plānojumu, zemes gabals atrodas sabiedriskas nozīmes objektu 

apbūves teritorijā. 

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. punktu, 29.4. punktu, kas nosaka, šo noteikumu 

32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46.punktu var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts 

zemesgabals, kas tiek iznomāts biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu 

labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda 

tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības 

veicināšanu, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā 

zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā 

atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, 30.punktu un 2018.gada 20.februāra 

Ministru kabineta noteikumu Nr.97 “Publiskās personas mantas iznomāšana noteikumi” 5.punktu, 

6.4.apakšpunktu, kas nosaka, ka iepriekšminēto noteikumu 2.nodaļas normas var nepiemērot 

(izņemot šo noteikumu 12.,14.,15.,18.,19.,20.,21.,30. un 31.punktu), ja iznomā nomas objektu 

biedrībām, nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it 

sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas 

sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, 

sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības mazināšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas 

situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociālo mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības 

celšanu (turpmāk – biedrība vai nodibinājums), un starptautiskajām organizācijām, 73.punktu, un 

saskaņā ar 2020.gada 9.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: 

PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis 

Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz 

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

novada dome NOLEMJ: 
 

1. Iznomāt biedrībai  “Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas biedrība”, reģ. Nr. 40008209298,  daļu 

no nekustamā īpašuma  Sporta ielā 4, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā - zemes gabalu 2122 

kv.m platībā, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0035,  (saskaņā ar pielikumā Nr.1 

pievienoto zemes robežu shēmu). 

2. Zemes gabals tiek iznomāts ar tiesībām izbūvēt labiekārtojuma elementus (tīkla parka izveide, 

vietējās sabiedrības un tūristu piesaistei, tūrisma attīstībai un ar to saistīto pakalpojumu 

sniegšana) un inženierbūves. 
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3. Noteikt nomas maksu gadā 1. punktā minētam zemes gabalam  2122 kv.m platībā  - 1,5% 

apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā noteikto 

minimālo nomas maksu 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas 

personas zemes  nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktā noteikto, kas ir euro 28,00 

(divdesmit astoņi euro) gadā. 

4. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu – 10 gadi. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

6. Apstiprināt zemes nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

7. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas 

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.480. Pielikumi uz 4 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

29. § 

Par telpu nomu Ostas ielā 6, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Salacgrīvas ostas pārvaldes 2020.gada 8.decembra 

vēstuli Nr.1-12/161 “Par Jahtotāju servisa ēkas daļas nomu un prognozētajām uzturēšanas 

izmaksām”, ar kuru Salacgrīvas ostas pārvalde informē Salacgrīvas novada domi, ka 2020.gada 

4.decembrī ar ostas valdes sēdes lēmumu Nr.20 ir apstiprināta nomas maksa Jahtotāju servisa ēkas 

daļai Ostas ielā 6, Salacgrīvā, 403.3 m2 platībā, kas tiks iznomāta Salacgrīvas novada domei. 

Nomas maksa noteikta 0.49 EUR par m2 mēnesī bez PVN.  

Saskaņā ar ierakstu Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000000607160, 

nekustamais īpašums Ostas ielā 6, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, īpašuma kadastra Nr. 6615 501 

0027,  būves kadastra apzīmējums  6615 001 0073 003, pieder Salacgrīvas ostas pārvaldei. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 6.punktu, 

pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu 

dzīvesveidu un sportu. Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.novembra lēmumu 

Nr. 329 “Par kopīgas iestādes „Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skola” izveidošanu un skolas 

nolikuma apstiprināšanu”, lai nodrošinātu iespējas Limbažu un Salacgrīvas novadu bērnu un 

jauniešu spēju un talantu izkopšanai sportā, fiziskajai attīstībai, veselības uzlabošanai un 

nostiprināšanai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai, Salacgrīvas 

novada dome ir nolēmusi izveidot kopīgu iestādi „Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skola” . 

Tūrisma likuma 8.panta 4.punkts nosaka, ka pašvaldības kompetencē tūrisma jomā ietilpst 

piedalīties tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā un finansēšanā. Pamatojoties 

uz Salacgrīvas novada domes 2009.gada 21.oktobra lēmumu Nr. 313 “Par Salacgrīvas novada 

domes pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs” reorganizāciju”, 

Salacgrīvas novada dome ir nolēmusi reorganizēt pašvaldības aģentūru „Salacgrīvas novada tūrisma 

informācijas centrs” par pašvaldības iestādi „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs” ar 

01.11.2009. 

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

4.punktu, 6.punktu, Tūrisma likuma 8.panta 4.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, pamatojoties uz 2020.gada 9.decembra Finanšu komitejas 

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

Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Nomāt no Salacgrīvas ostas pārvaldes (nodokļa maksātāja kods 90000462446, juridiskā 

adrese: Pērnavas iela 3, Salacgrīva) nekustamā īpašuma Ostas ielā 6, Salacgrīvā, Salacgrīvas 

novadā, būves kadastra apzīmējums  6615 001 0073 003, nedzīvojamās ēkas telpas 403,3 m2 
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platībā (telpu sadalījums un shēma pielikumā Nr.1), noslēdzot telpu nomas līgumu saskaņā ar 

pielikumu Nr.2. 

2. Noteikt nomāto telpu nomas maksu 0,49 EUR par vienu m2  mēnesī, kas kopā sastāda 197,62 

EUR (viens simts deviņdesmit septiņi euro un 62 centi) mēnesī. Papildus nomas maksai 

maksājams pievienotās vērtības nodoklis likumā noteiktajā kārtībā. 

3. Noteikt telpu nomas līguma termiņu 7 (septiņi) gadi. 

4. Noteikt nomāto telpu lietošanas mērķi – Limbažu novada un Salacgrīvas novada sporta skolas 

–airētāju un burātāju darbības nodrošināšanai (telpas 347,1 m2, koplietošanas telpas 35 m2) un 

Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra darbības nodrošināšanai (19,3 m2, 

koplietošanas telpas 1,9 m2). 

5. Pilnvarot Salacgrīvas novada domes izpilddirektoru noslēgt lēmuma 1.punktā minēto telpu 

nomas līgumu.  

6. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas 

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.481. Pielikumi uz 4 lp. un iesnieguma kopija uz 7 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

30. § 

Par šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu un pārmaksu norakstīšanu 

 

Pamatojoties uz 2020.gada 28.septembra rīkojumu Nr.3.49/30 „Par 2020.gada pārskata 

inventarizācijas komisiju izveidošanu” tika veiktas inventarizācijas debitoru, tai skaitā, šaubīgo 

debitoru parādiem. Civillikuma 1895.pants nosaka, ka visas saistību tiesības, kuras nav noteikti 

izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja 

tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā. Inventarizācijas komisija, veicot debitoru parādu 

izvērtējumu, konstatēja, ka debitoru parādiem par kopējo summu EUR 19122.86 (deviņpadsmit 

tūkstoši viens simts divdesmit divi euro 86 centi) un pārmaksām par kopējo summu EUR 393.24 

(trīs simti deviņdesmit trīs euro 24 centi) ir iestājies prasības noilgums. Saskaņā ar 2020.gada 

9.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt šaubīgo uz bezcerīgos debitoru parādu dzēšanu, kuriem iestājies prasību noilgums, 

par kopējo summu EUR 19122,86 (deviņpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit divi euro 86 

centi) saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Apstiprināt pārmaksu dzēšanu, kurām iestājies prasību noilgums, par kopējo summu EUR 

393.24 (trīs simti deviņdesmit trīs euro 24 centi) saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 

Lēmums Nr.482. Pielikumi uz 9 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

31. § 

Par brīvpusdienu nodrošināšanu izglītojamiem, ja mācību process izglītības iestādēs  

tiek organizēts attālināti 

I.Rubene lūdz svītrot lēmuma projekta lemjošās daļas 2.punktu, jo pārtikas paku nogādāšanu 

izglītojamiem nodrošina Sociālais dienests, līdz ar to izglītības iestāžu klašu audzinātājiem 

neuzliekot papildus pienākumus. 

D.Straubergs ierosina atbalstīt Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta vadītājas I.Rubenes 

priekšlikumu. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga ierosinājumu. 

Citi ierosinājumi, priekšlikumi nav. 
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 Sēdes vadītājas D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem, 

svītrojot tā lemjošās daļas 2.punktu (attiecīgi mainot sekojošo punktu numerāciju). 

 

2020.gada 6.novembrī pieņemts Ministru kabineta rīkojums Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” (turpmāk tekstā arī – Rīkojums). Rīkojuma 5.13.2. punkts nosaka, ka ārkārtējās 

situācijas laikā tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs un tiek 

nodrošinātas mācības attālināti, izņemot Rīkojuma 5.13.2.1. apakšpunktā norādīto – pirmsskolas 

izglītības programmas apguve noris klātienē, ja izglītības iestādē nodarbinātie mācību procesa laikā 

un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus, kā arī izņemot  5.13.2.2. apakšpunktā noteikto, ka 

vispārējās izglītības programmas apguve no 1. līdz 4. klasei noris klātienē, ja vienam izglītojamam 

tiek nodrošināti ne mazāk kā 3m2 no mācību norises telpas platības, izglītības iestādē nodarbinātie 

un izglītojamie mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus (izglītojamie mutes 

un deguna aizsegus uzsāk lietot no 2021. gada 4. janvāra).  

2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.1. apakšpunktā ir noteikti gadījumi, kad 

izglītības iestādes izglītības procesu daļēji vai pilnībā var īstenot attālināti, savukārt minēto Ministru 

kabineta noteikumu 27.4 punktā noteikts, ka, ja izglītības iestādē atbilstoši šo noteikumu 27.1. 

apakšpunktam izglītības ieguves process notiek attālināti:  

27.4 1. lai izlietotu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām: 

27.4 1.1. pašvaldība saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. 

klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā 

teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo 

ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei; 

27.4 1.1.1 ja pašvaldībai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta 

līdzekļi, tā atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā 

teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo 

ēdināšanai – gatava ēdiena vai pārtikas paku piegādei; 

27.4 1.2. ja šo noteikumu 27.4 1.1. un 27.4 1.1.1 apakšpunktā minētā izglītojamā deklarētā 

dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas šo noteikumu 27.4 1.1. 

un 27.4 1.1.1 apakšpunktā minētā izglītības iestāde, pašvaldība, kura ir saņēmusi valsts budžeta 

dotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu 27.4 1.1. un 27.4 1.1.1 

apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam vai par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu 

vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta 

dotācijas pārskaitīšanu. 

 Lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu no 1. līdz 4. 

klasei, kā arī nodrošinātu pašvaldības finansējuma izlietojumu 5 un 6 gadīgo bērnu ēdināšanai, ja 

epidemioloģisko prasību dēļ pirmskolas grupa turpina mācību darbu attālināti, kā arī lai turpinātu 

nodrošināt Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta (turpmāk – sociālais dienests) piešķirto 

palīdzību ēdināšanā trūcīgu, maznodrošinātu un daudzbērnu ģimeņu bērniem no 5. klases līdz 12. 

klasei, pamatojoties uz to, ka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 

36. punkts nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un vienu kalendāra 

mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts 

piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai 

maznodrošinātai, ir nepieciešams pārskatīt pusdienu nodrošināšanas kārtību: 

1. pašvaldība saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases 

izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes 

lēmumam, turpina izlietot izglītojamo ēdināšanai, neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības 

ieguves formas vai vietas; 

2. pašvaldība turpina brīvpusdienu nodrošināšanu 5 un 6 gadīgo pirmsskolas izglītības iestāžu grupu 

bērniem novada pirmsskolas izglītības iestādēs neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves 

formas vai vietas; 
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3. Sociālais dienests turpina nodrošināt piešķirto palīdzību ēdināšanā trūcīgu, maznodrošinātu un 

daudzbērnu ģimeņu bērniem pirmsskolā un no 5. klases līdz 12. klasei neatkarīgi no minēto 

izglītojamo izglītības ieguves formas un vietas. 

2019. gada 10. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 614 “Kārtība, kādā aprēķina, 

piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” 3. punktā noteikts, ka 

valsts budžeta līdzekļu apmērs vienam izglītojamam valsts izglītības iestādēs ir 1,42 euro dienā, bet 

pašvaldību un privātajās izglītības iestādēs – 0,71 euro dienā.   

Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar 2020.gada 7.decembra Sociālo un veselības 

jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, kā arī 2020.gada 

9.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Ja mācību process izglītības iestādēs tiek organizēts attālināti: 

1.1. turpināt nodrošināt brīvpusdienas pārtikas paku veidā 1,42 euro apmērā par vienu mācību 

dienu tiem Salacgrīvas novada pašvaldībā deklarētiem bērniem, kuru ģimenēm ar Salacgrīvas 

novada domes Sociālā dienesta lēmumu piešķirtas brīvpusdienas; 

1.2. nodrošināt brīvpusdienas pārtikas paku veidā 1,42 euro apmērā, tai skaitā 0.71 euro no 

valsts budžeta līdzekļiem un 0.71 euro no pašvaldības budžeta līdzekļiem, par vienu mācību 

dienu 1. - 4. klašu izglītojamiem, kuri deklarēti Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, ja mācību process noris attālināti (klasei noteikta karantīna, vai tiek pieņemts lēmums, 

ka visa klase mācās attālināti); 

1.3. nodrošināt brīvpusdienas pārtikas paku veidā 1,42 euro apmērā par vienu mācību dienu 5 un 

6 gadīgo pirmsskolas izglītības iestāžu grupu bērniem, ja mācību process epidemioloģisko 

prasību dēļ notiek attālināti. 

2. Pārtikas paku nodrošināšanu un nogādāšanu izglītojamajiem organizēt Salacgrīvas novada 

domes sociālajam dienestam, sadarbībā ar izglītības iestādēm, kā arī Ainažu pilsētas pārvaldi un 

Liepupes pagasta pārvaldi, piesaistot Salacgrīvas novada domes autovadītājus – kurjerus. 

3. Lēmumu, ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas, publiskot Salacgrīvas novada 

pašvaldības mājas lapā Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļai. 

 

Lēmums Nr.483. 

 

 

32. § 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai  

centralizētajai kanalizācijas sistēmai 

 

Ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 16. septembra lēmumu Nr. 369 (protokols Nr. 12; 

4§) apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Saistošie 

noteikumi), precizēti ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 21. oktobra sēdes lēmumu Nr. 376 

(protokols Nr. 14; 2§). 

Saistošajos noteikumos ir noteikta līdzfinansējuma piešķiršanas vispārīgā kārtība, 

līdzfinansējuma apmērs, pieteikšanās kārtība līdzfinansējuma saņemšanai, saņemto pieteikumu 

izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība, līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtība.  

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.punktu, pieslēguma kopējās izmaksās tiek ietverti 

izdevumi  par būvdarbiem un tehnisko noteikumu izstrādi (izstrādā SIA “Salacgrīvas ūdens” 

(izmaksas 100 euro vienam pieslēgumam) un iesniedz pašvaldībai kā dokumentu uz kā pamata tiek 

veikts būvdarbu iepirkums). 

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 8.1. punktu līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā no 

pieslēguma kopējām izmaksām (4. punkts), bet ne vairāk kā 2500,00 EUR par viena nekustamā 
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īpašuma pieslēgumu, 5.1 punktā norādītajām personām, ja tās atbilst 6.1 - 6.9 apakšpunktos 

norādītajiem kritērijiem. Saskaņā ar Saistošo noteikumu 8.2. punktu līdzfinansējums tiek piešķirts 

80 % apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām (4. punkts), kuras nav lielākas  par  2500,00 EUR 

par viena nekustamā īpašuma pieslēgumu, 5.1. punktā norādītajām personām, ja tās atbilst 6.10.  un 

6.11. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem. 

Ņemot vērā likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta trešās daļas 21. punkta 

nosacījumus, no saņemtā līdzfinansējuma līdzfinansējuma saņēmējam ir pienākums maksāt visus 

normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. 

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 16. punktu ar 2020. gada 30. oktobra Salacgrīvas novada 

domes izpilddirektora rīkojumu Nr. 3.49/42 tika izveidota pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas 

dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai komisija (turpmāk – komisija). 
Komisija pārbaudīja iesniegto pieteikumu atbilstību Saistošo noteikumu prasībām. 

2020. gada 30. novembra komisijas pieteikumu vērtēšanas sanāksmes protokolā Nr. 3 ir norādīts, ka 

pieteikumus iesniegušas 3 personas:  

1. [..] iesniedzis visus Saistošajos noteikumos prasītos dokumentus. [..] deklarētā adrese vismaz 

vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir 3. punkta prasībām atbilstošajā īpašumā un [..] ir 

pensionārs. [..] pieteikums atbilst visām Saistošo noteikumu 17. punkta apakšpunktu prasībām. 
2. [..] iesniegusi visus Saistošajos noteikumos prasītos dokumentus. [..] deklarētā adrese vismaz 

vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir 3. punkta prasībām atbilstošajā īpašumā un [..] ir 

pensionāre. [..] pieder ½ domājamās daļas no dzīvojamās mājas. [.. pieteikums atbilst visām 

Saistošo noteikumu 17. punkta apakšpunktu prasībām. 

3. [..], personas kods [..] iesniegusi visus Saistošajos noteikumos prasītos dokumentus. [..] 

deklarētā adrese vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir 3. punkta prasībām 

atbilstošajā īpašumā un ir persona ar invaliditāti. [..] pieteikums atbilst visām Saistošo 

noteikumu 17. punkta apakšpunktu prasībām. 

 

Saistošo noteikumu 20. punktā ir noteikts, ka dome pieņem lēmumu par līdzfinansējuma 

piešķiršanu tām privātpersonām, kuru pieteikums atbilst 17. punkta apakšpunktu prasībām atbilstoši 

budžetā paredzēto finanšu līdzekļu apjomam, un pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt 

līdzfinansējumu tām privātpersonām, kuru pieteikums neatbilst kaut vienai 18. punkta apakšpunktu 

prasībai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta sesto daļu, 2020.gada 9.decembra 

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

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis 

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

1. Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020. gada 16. septembra saistošo noteikumu 

Nr. 12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju 

pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” 20.1.apakšpunktu, piešķirt 

līdzfinansējumu inženierkomunikāciju izbūvei dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai: 

1.1. [.. kanalizācijas sistēmas izbūvei no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma 

vietas līdz kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai viendzīvokļa dzīvojamai mājai [..] – 

80 % apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, kuras nav lielākas par 2500 euro, 

piešķiramā līdzfinansējuma apmēru nosakot atbilstoši būvniecības iepirkuma rezultātiem 

un ņemot vērā saistošo noteikumu 4.punkta nosacījumus (līdzfinansējuma saņēmējs 

atbilst Saistošo noteikumu 6.11. apakšpunktā norādītajam kritērijam); 

1.2. [..] kanalizācijas sistēmas izbūvei no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma 

vietas līdz kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai viendzīvokļa dzīvojamai mājai [..] – 

100 % apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, kuras nav lielākas par 2500 euro, 

piešķiramā līdzfinansējuma apmēru nosakot atbilstoši būvniecības iepirkuma rezultātiem 
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un ņemot vērā saistošo noteikumu 4.punkta nosacījumus (līdzfinansējuma saņēmējs 

atbilst Saistošo noteikumu 6.11. apakšpunktā noteikajam kritērijam) un līdzfinansējumu 

piešķirt aprēķinot proporcionāli domājamo daļu skaitam (½ domājamās daļas no 

dzīvojamās mājas); 

1.3. [..] kanalizācijas sistēmas izbūvei no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma 

vietas līdz kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai viendzīvokļa dzīvojamai mājai [..] – 

100 % apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, kuras nav lielākas par 2500 euro, 

piešķiramā līdzfinansējuma apmēru nosakot atbilstoši būvniecības iepirkuma rezultātiem 

un ņemot vērā saistošo noteikumu 4.punkta nosacījumus (līdzfinansējuma saņēmējs 

atbilst Saistošo noteikumu 6.4. apakšpunktā noteiktajam kritērijam). 

2. Pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma summu precizēt pēc būvniecības iepirkuma rezultātu 

apstiprināšanas, slēdzot līgumu ar līdzfinansējuma saņēmēju par līdzfinansējuma 

piešķiršanu kanalizācijas pieslēguma izbūvei. 

3. Pašvaldības līdzfinansējuma summā iekļauti normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, kuru 

ieturēšanu un nomaksu nodrošina pašvaldība.  

4. Ar lēmuma 1.punkta apakšpunktos norādītajām personām slēgt līgumu par līdzfinansējuma 

piešķiršanu kanalizācijas pieslēguma izbūvei, saskaņā ar Saistošajos noteikumos 

noteiktajiem nosacījumiem. 

 

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

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

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

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

vietas. 

 

Lēmums Nr.484. Administratīvais akts uz 2 lp., 2020.gada 30.novembra pieteikumu vērtēšanas 

sanāksmes protokols Nr.3 uz 1 lp. un iesniegumi uz 11 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

33. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam  

Investīciju plānā 2020.-2021.gadam 

 

 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 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 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 

9.decembra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, 

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

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

  

 

1. Papildināt Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānu 2020.-

2021.gadam ar jauniem punktiem sekojošā redakcijā:  
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Nr. 
Projekta 

nosaukums 

Atbilstība 

vidēja 

termiņa 

prioritātēm 

Plānotie 

darbības 

rezultāti un to 

indikatīvie 

rādītāji 

Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais par 

projekta 

īstenošanu 

 Kopējais 

budžets 

(Euro)  

 Pašvaldības/ 

pašvaldības 

uzņēmuma 

līdzfinansējums 

(Euro)  

 Ārējo finanšu 

instrumentu 

līdzfinansējums 

(Euro)  

82. 

Jūrmalas ielas 

pārbūve un 
pievedceļu 

izbūve 

pludmalei 
(Salacgrīvā) 

3.2. 

Kvalitatīva 
infrastruktūra 

Veikta ielas 

seguma 

pārbūve, 
izbūvēta ietve 

posmā no Jūras 

ielas līdz Avotu 
ielai, izbūvēts 

pievedcelš no 

Jūrmalas ielas 
līdz glābšanas 

stacijai  

2021 

Ceļu un 
apsaimniekojamās 

teritorijas 

speciālists, 
Būvniecības 

projektu vadītājs,  

Izpilddirektors 

205125 20513 184612 

83. 

Ceļa posma 

Meleki-
Veczemju 

klintis ceļa 

Lielurgas-
Oltūži pārbūve 

3.2. 

Kvalitatīva 
infrastruktūra 

Veikta ceļa 

seguma 

uzlabošana, 
profilēšana, 

nomaļu 

apauguma 
noņemšana, 

ievalku izveide 

2021 

Ceļu un 
apsaimniekojamās 

teritorijas 

speciālists, 
Būvniecības 

projektu vadītājs,  

Izpilddirektors 

349873 34987 314886 

84. 

Ceļa Tūja-

Ežurga 

pārbūve 

3.2. 

Kvalitatīva 

infrastruktūra 

Veikta ceļa 
seguma 

uzlabošana, 

profilēšana, 
nomaļu 

apauguma 

noņemšana, 
ievalku izveide 

2021 

Ceļu un 

apsaimniekojamās 
teritorijas 

speciālists, 

Būvniecības 
projektu vadītājs,  

Izpilddirektors 

168179 16818 151361 

85. 

Ielu, stāvvietu, 
gājēju ietvju 

pārbūves un 

nobrauktuvju 
uz piekrasti 

ierīkošana 

Ainažos 

3.2. 

Kvalitatīva 
infrastruktūra 

Veikta ielas 
seguma maiņa 

Parka ielā, 

ierīkota 
autostāvvietas 

ierīkošana 

Parka ielā no 
Sporta ielas 

līdz. J.Asara 

ielai, ierīkota 
nobrauktuve pie 

“Baltās saules” 

zvejnieku, 
NMP, VUGD 

un gājēju 

vajadzībām, 
veikta 

autostāvvietas 

pārbūve Parka 
ielā pie Kuģu 

ielas, ierīkojot 

lietusūdens 
kanalizāciju, 

veikta Kuģu 

ielas seguma un 
ietves pārbūve, 

ierīkota 

nobrauktuve 
Kuģu ielas galā 

zvejnieku, 

NMP, VUGD 
un gājēju 

vajadzībām, 

pārbūvēta ietve 

2021 

Ceļu un 

apsaimniekojamās 

teritorijas 
speciālists, 

Būvniecības 

projektu vadītājs,  
Izpilddirektors, 

Pārvaldes vadītāja 

528060 52806 475254 
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Valdemāra ielā, 
veikta jaunas 

ietves posma 

izbūve 
Valdemāra ielā.  

86. 

Sporta ielas 

pārbūve un 

stāvlaukuma 
izbūve 

Zvejnieku 

parkā 

3.2. 

Kvalitatīva 

infrastruktūra 

Veikta 

stāvlaukuma 

izbūve pie 
ziemeļu laipas, 

Sporta ielas 

pārbūve 

2021 

Ceļu un 

apsaimniekojamās 
teritorijas 

speciālists, 

Būvniecības 
projektu vadītājs,  

Izpilddirektors 

482685 48269 434416 

87. 

Stāvlaukums 
jūras 

apmeklētājiem 

Tūjā 

3.2. 

Kvalitatīva 
infrastruktūra 

Asfaltēts 
laukums 12 

autostāvvietām, 

izbūvēta 

lietusūdens 

kanalizācija, 

izveidota 
apzaļumota 

josla ar žogu 

stāvvietu 
nodalīšanai no 

privātā zemes 

īpašuma 

2021 

Ceļu un 

apsaimniekojamās 

teritorijas 
speciālists, 

Būvniecības 

projektu vadītājs,  
Izpilddirektors, 

Pārvaldes vadītāja 

35000 3500 31500 

88. 

 

Piekļuve AS 
Brīvais vilnis, 

Skolas iela, 

Salacgrīvā 

3.2. 

Kvalitatīva 
infrastruktūra 

Asfaltēta 
Skolas ielas 

brauktuve un 

stāvvieta 23 
automašīnām, 

izveidots 

bruģēts trotuārs, 
izbūvēta 

lietusūdens 

kanalizācija 

2021 

Ceļu un 
apsaimniekojamās 

teritorijas 

speciālists, 
Būvniecības 

projektu vadītājs,  

Izpilddirektors 

85000 8500 76500 

89. 
Salacas 
promenāde 

“Nēģu ceļš” 

3.1. 
Kvalitatīva 

dzīves vide 

Izveidota 

bruģēta iela un 

gājēju celiņš, 

iezveidota koka 
laipa uz tērauda 

karkasu, 

nostiprināta 
pilskalna 

dienvidu 

nogāze, 
izveidota krasta 

promenāde 

2021 

Ceļu un 

apsaimniekojamās 

teritorijas 
speciālists, 

Būvniecības 

projektu vadītājs,  
Izpilddirektors 

450000 45000 405000 

90. 

Zvejnieku 

parka stadiona 
otrās kārtas 

izbūve 

3.2. 

Kvalitatīva 

infrastruktūra 

Veikta 
Zvejnieku parka 

stadiona otrās 

kārtas 
realizācija 

2021 

Zvejnieku parka 

pārvaldnieks 

 

667338 667338  

 

2. Nosūtīt papildināto Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju 

plānu 2020.-2021.gadam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas 

plānošanas reģionam. 

3. Papildināto Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānu 

2020.-2021.gadam ievietot Salacgrīvas novada interneta vietnē www.salacgriva.lv, kā arī TAPIS 

sistēmā. 

http://www.salacgriva.lv/
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4. Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam 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 atbildīga ir Salacgrīvas novada domes attīstības un teritorijas plānotāja. 

 

Lēmums Nr.485.  

 

34. § 

Par saistošo noteikumu Nr.B–14 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes  

2020.gada 19.novembra saistošajos noteikumos Nr.B-13 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 

2020. gada budžetu”” apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem, ”, saskaņā ar 

2020.gada 9.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis 

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-14 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 

19.novembra saistošajos noteikumos Nr.B-13 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada 

budžetu”” (lēmuma pielikums). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-14 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.486. Pielikums uz 7 lp. un paskaidrojuma raksts uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

35. § 

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

„Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumiem Nr.707 “Grozījums 

Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša 

darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”, 

saskaņā ar 2020.gada 9.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, 

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

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

domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”: 

 

1. Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” visiem 

amatiem, kuru koeficients noteikts zem 0.274, palielināt koeficientu uz 0.274 ar amatalgu EUR 

500 par slodzi mēnesī un amatiem, kuriem noteikta stundas likme, kura nesasniedz  minimālo 

stundas likmi, piemēro minimālo stundas likmi atbilstoši  Ministru kabineta 2015.gada 

24.novembra noteikumos Nr. 656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru 

http://www.salacgriva.lv/


35 

 

normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 3.punktā 

noteiktai formulai. 

2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī. 

 

Lēmums Nr.487. 

 

 

36. § 

Par Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku sarakstu ar amatu un mēnešalgu norādi 

saskaņošanu 

 

Pamatojoties uz ar 2018.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.419 “Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu”, saskaņā ar 

2020.gada 9.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis 

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

  

1. Saskaņot Salacgrīvas vidusskolas direktores p.i. I.Kupčas  apstiprināto ar 2021.gada 1.janvāri 

piemērojamo Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku sarakstu ar amatu un mēnešalgu 

norādi, saskaņā ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2020.gada 21.oktobra lēmumu Nr.403 

“Par Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku sarakstu ar amatu un mēnešalgu norādi 

saskaņošanu”. 

3. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī. 

 

Lēmums Nr.488. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

37. § 

Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta 

saskaņošanu 

 

Pamatojoties uz ar 2018.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.419 “Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar 

2020.gada 9.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis 

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

  

1. Saskaņot Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktora apstiprināto ar 2021.gada 1.janvāri 

piemērojamo Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu 

saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Saskaņot Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktora apstiprināto ar 2021.gada 1.janvāri 

piemērojamo Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pirmsskolas grupu tehnisko darbinieku 

štatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.septembra lēmumu Nr.35 

“Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu”. 

4. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī. 

 

Lēmums Nr.489. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 
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38. § 

Par Liepupes pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

 

Pamatojoties uz ar 2018.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.419 “Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar 

2020.gada 9.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis 

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

  

1. Saskaņot Liepupes pamatskolas direktora apstiprināto ar 2021.gada 1.janvāri piemērojamo 

Liepupes pamatskolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Saskaņot Liepupes pamatskolas direktora apstiprināto ar 2021.gada 1.janvāri piemērojamo 

Liepupes pamatskolas pirmsskolas grupu tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar 

pielikumu Nr.2. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu 2019.gada 19.jūnija lēmumu Nr.272 “Par Liepupes vidusskolas 

tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu”.  

4. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī. 

 

Lēmums Nr.490. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

39. § 

Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku amatu  

un amatalgu saraksta saskaņošanu 

 

Pamatojoties uz ar 2018.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.419 “Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu”, saskaņā ar 

2020.gada 9.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis 

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

  

1. Saskaņot pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītājas apstiprināto ar 2021.gada 1.janvāri 

piemērojamo pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehniskā personāla štatu sarakstu 

saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2020.gada 22.janvāra lēmumu Nr.33 “Par pirmsskolas izglītības 

iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu”. 

3. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī. 

 

Lēmums Nr.491. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

 

40. § 

Par Salacgrīvas novada mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

 

Pamatojoties uz ar 2018.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.419 “Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar 

2020.gada 9.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – 
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nav, ATTURAS – nav, Katrīna Borozdina, balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par 

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

NOLEMJ: 

  

1. Saskaņot Salacgrīvas novada mūzikas skolas direktora apstiprināto ar 2021.gada 1.janvāri 

piemērojamo Salacgrīvas novada mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2019.gada 23.janvāra lēmumu Nr.46 “Par Salacgrīvas novada 

mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu”. 

3. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī. 

 

Lēmums Nr.492. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

41. § 

Par Salacgrīvas mākslas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

 

Pamatojoties uz ar 2018.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.419 “Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar 

2020.gada 9.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis 

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

  

1. Saskaņot Salacgrīvas mākslas skolas direktora apstiprināto ar 2021.gada 1.janvāri piemērojamo 

mākslas skolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2019.gada 23.janvāra lēmumu Nr.45 “Par Salacgrīvas mākslas 

skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu”. 

3. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī. 

 

Lēmums Nr.493. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

42. § 

Par Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši””  darbinieku amatu  

un amatalgu saraksta saskaņošanu 

 

Pamatojoties uz ar 2019.gada 17.aprīļa Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.191 “Par 

Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” darba samaksas un sociālo 

garantiju nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar 2020.gada 9.decembra Finanšu komitejas 

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

Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Saskaņot Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” direktora p.i. 

apstiprināto ar 2021.gada 1.janvāri piemērojamo Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu 

mītne “Sprīdīši”” darbinieku amatu un amatalgu sarakstu saskaņā ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2019.gada 18.decembra lēmumu Nr.529 “Par Salacgrīvas novada 

domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” darbinieku amatu un amatalgu saraksta 

saskaņošanu”. 

3. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī. 
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Lēmums Nr.494. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

43. § 

Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12.punktu, Ministru kabineta 28.08.2001. 

noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 2.punktu, Salacgrīvas 

novada domes 17.07.2020. lēmumu Nr.252 „Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības 

finansējuma aprēķina un sadales kārtība Salacgrīvas novada izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai”, Salacgrīvas novada domes 31.08.2016. lēmumu Nr.304 „Kārtība, kādā izvērtē interešu 

izglītības programmas un sadala valsts budžeta un pašvaldības finansējumu interešu izglītības 

programmu īstenošanai Salacgrīvas novada izglītības iestādēs”, 02.12.2020. likumu “Par valsts 

budžetu 2021.gadam”, pielikumiem Nr.6, Nr.7, Nr.9, saskaņā ar 2020.gada 9.decembra Finanšu 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, 

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

Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Katrīna 

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

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

 

1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Salacgrīvas novada pamata un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.augustam EUR 619416, saskaņā ar 

pielikumu Nr.1. 

2. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Salacgrīvas novada izglītības iestādēm 

bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021.gada 1.janvāra līdz 

31.augustam EUR 76736, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

3. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Salacgrīvas novada izglītības iestādēm 

interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.augustam EUR 29369, 

saskaņā ar interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un 

pašvaldības finansējuma sadales komisijas apstiprināto sadales projektu, saskaņā ar pielikumu 

Nr.3. 

4. Piešķirt pašvaldības finansējumu izglītības iestādēm interešu izglītības pedagogu darba 

samaksai no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.augustam EUR 25502, saskaņā ar interešu izglītības 

programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma sadales 

komisijas apstiprināto sadales projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4. 

5. Nodrošināt pašvaldības finansējumu vispārizglītojošām izglītības iestādēm pedagogu darba 

samaksai no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.augustam EUR 218492, saskaņā ar pielikumu Nr.5. 

6. Nodrošināt pašvaldības finansējumu profesionālās ievirzes izglītības iestādēm pedagogu darba 

samaksai no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.augustam EUR 72679, saskaņā ar interešu izglītības 

programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma sadales 

komisijas apstiprināto sadales projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.6. 

7. Lēmums piemērojams ar 2021.gada 1.janvāri. 

 

Lēmums Nr.495. Pielikumi uz 6 lp. un iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 
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44. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–1 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2021. gada budžetu” 

apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs, I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar 

2020.gada  9.decembra Finanšu komitejas atzinumiem,  atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis 

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2021.gada 

budžetu” (lēmuma pielikums). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-1 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.496. Pielikums uz 6 lp. un paskaidrojuma raksts uz 22 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

45. § 

Par Salacgrīvas novada domes iestādes ,,Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” sniegtā ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes iestādes Veco ļaužu mītne ,,Sprīdīši” direktores 

v.i. A.Lūses iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2020.gada 5.novembrī, reģ. 

Nr.3.18/377) un tam pievienotiem maksas pakalpojuma un  neaizpildītās vienas gultas vietas 

izmaksas aprēķiniem vienai dienai un  saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2020.gada 

16.decembra lēmumu Nr.496 “Par saistošo noteikumu Nr.B–1 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 

2021.gada budžetu” apstiprināšanu” un 2020.gada 9.novembra Sociālo un veselības jautājumu 

komitejas un 2020.gada 9.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, 

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

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

  

1. Apstiprināt maksu par vienai personai sniegtajiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas sniegtajiem pakalpojumiem 1 (vienā) dienā pašvaldības iestādē ,,Veco ļaužu 

mītne ,,Sprīdīši” EUR  25.53. 

2. Noteikt Salacgrīvas novada domes iestādē Veco ļaužu mītne “Sprīdīši” viena iemītnieka gultas 

vietas izmaksu par laika posmu, kamēr sociālās aprūpes pakalpojuma saņēmējs atrodas ilgstošā 

prombūtnē (t.i. ārstniecības iestādē ilgāk par 30 dienām), EUR 21.73 dienā par vienu brīvo 

vietu. 

3. Noteikt, ka par Salacgrīvas novada domes iestādē Veco ļaužu mītnē „Sprīdīši” esošajām 

brīvajām, sociālās aprūpes pakalpojumu saņēmēju neaizņemtajām vietām, pašvaldība veic 

domes finansējuma pārskaitīšanu Veco ļaužu mītnei „Sprīdīši” EUR 21.73 dienā par vienu 

brīvo vietu. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 

18.decembra lēmumu Nr. 557 “Par Salacgrīvas novada domes iestādes ,,Veco ļaužu mītne 
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“Sprīdīši”” sniegtā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas 

apstiprināšanu”.  

5. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī. 

 

Lēmums Nr.497.  Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

46. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” 

 

Izskatījusi biedrības „Sporta klubs „Veixmes”” (reģ. Nr.40008145777) valdes priekšsēdētāja 

A.Pavlovska 2020.gada 26.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3.16.2/869) un 2020.gada 25.novembrī 

iesniegto precizēto pieprasījuma tāmi (reģ.Nr.3.16.2/1025), pamatojoties uz nolikuma „Par kārtību, 

kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts ar 17.09.2014. 

Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2020.gada 7.decembra Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 9.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

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

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

Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atbalstīt biedrību „Sporta klubs „Veixmes”” ar 4’335 euro (četri tūkstoši trīs simti trīsdesmit 

pieci euro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

2. Biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm ievērot ar 17.09.2014. 

Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā 

Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja 

pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sporta klubs „Veixmes”” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.498. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 8 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

47. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai “Jāņa Lapsas piemiņas biedrība” 

 

Izskatījusi biedrības „Jāņa Lapsas piemiņas biedrība” (reģ. Nr.40008231265) valdes locekļa 

Ginta Šīmaņa 2020.gada 26.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/871) un finanšu pieprasījuma tāmi, 

pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2020.gada 

7.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 9.decembra Finanšu 

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

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atbalstīt biedrību „Jāņa Lapsas piemiņas biedrība” ar 500 euro (pieci simti euro), lai apmaksātu 

autoratlīdzību grāmatas “Man saujā dzintars” krājuma sagatavošanu.  

2. Biedrībai „Jāņa Lapsas piemiņas biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar 

domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome 

atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 



41 

 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Jāņa Lapsas piemiņas biedrība” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.499. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam. 

 

 

48. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Mēs Korģenei” 

 

Izskatījusi biedrības „Mēs Korģenei” (reģ. Nr.40008140708) valdes priekšsēdētājas 

I.Baumanes 2020.gada 28.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/884) un  2020.gada 20.novembra 

precizēto finanšu pieprasījuma tāmi (reģ. Nr.3.16.2/1004), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, 

kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar 

domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2020.gada 7.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2020.gada 9.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, 

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

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

  

 

1. Atbalstīt biedrību „Mēs Korģenei” ar 3110 euro (trīs tūkstoši viens simts desmit euro) saskaņā 

ar šī lēmuma pielikumu. 

2. Biedrībai „Mēs Korģenei” ir pienākums organizēt kultūras un sporta pasākumus iedzīvotājiem, 

popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par 

biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā 

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

finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Mēs Korģenei” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.500. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 5 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

49. § 

Par finansiālu atbalstu foto biedrībai ”Salacgrīva” 

 

Izskatījusi foto biedrības „Salacgrīva” (reģ. Nr.40008125484) valdes priekšsēdētājas 

I.Tiesneses 2020.gada 28.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/885), pamatojoties uz Nolikumu „Par 

kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 

17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2020.gada 7.decembra Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 9.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, 

Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Normunds Tiesnesis balsojumā nepiedalās, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt foto biedrību „Salacgrīva” ar 500 euro (pieci simti euro) saskaņā ar šī lēmuma 

pielikumu. 

2. Foto biedrībai „Salacgrīva” ir pienākums popularizēt fotogrāfiju kā mākslu, mācīt jaunos 

fotogrāfus, 2021.gadā organizēt fotoizstādes Salacgrīvā, popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar 
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domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome 

atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar foto biedrību „Salacgrīva” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.501. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 6. lp. pievienoti protokolam. 

 

 

50. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” un biedrības rīkotam 

pasākumam “Salacgrīvas Krasta mačs 2021” 

 

Izskatījusi biedrības „Basketbola kluba Salacgrīva” (reģ. Nr. 40008106356) valdes 

priekšsēdētāja Jevgēnija Mihailovska 2020.gada 28.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/888), 

pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2020.gada 

7.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 9.decembra Finanšu 

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

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dāvis 

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

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

 

1. Atbalstīt biedrību „Basketbola klubs Salacgrīva” ar EUR 12’238 (divpadsmit tūkstoši divi simti 

trīsdesmit astoņi euro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1 

2. Atbalstīt biedrības „Basketbola klubs Salacgrīva” rīkoto pasākumu “Salacgrīvas Krasta mačs 

2021” organizēšanu ar EUR 6’900 (seši tūkstoši deviņi simts euro) saskaņā ar šī lēmuma 

pielikumu Nr.2 

3. Biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar 

domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome 

atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

4. Slēgt līgumu ar biedrību „Basketbola klubs Salacgrīva” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

5. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka finansējums biedrības rīkotā pasākuma “Salacgrīvas Krasta 

mačs 2021” rīkošanai, saskaņā ar šī lēmuma pielikuma Nr. 2 nosacījumiem, tiek pārskaitīts, 

kad pasākums ir izsludināts un, ja atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem var organizēt 

publiskus pasākumus. 

 

Lēmums Nr.502. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegumi uz 11 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

51. § 

Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda rīkotajam  

Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālam 2021.gadā no 26.jūlija līdz 2.augustam 

 

Izskatījusi Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda valdes locekles Ilgas Tiesneses 

2020.gada 28.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/889), par finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskā 

mūzikas fonda rīkotajam Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālam 2021.gadā no 26.jūlija līdz 

2.augustam, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi 

Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas 

apstiprināts 19.08.2009. ar domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2020.gada 7.decembra Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 9.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, 
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atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, 

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

Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Normunds Tiesnesis balsojumā 

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

11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda 2021.gadā no 26.jūlija līdz 2.augustam 

rīkoto Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālu ar 19’000 EUR (deviņpadsmit tūkstoši euro) 

saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

2. Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fondam ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada 

vārdu. 

3. Slēgt līgumu par minētā finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla 

fondam (reģ.Nr. 40008231937) un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.  

4. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka finansējums tiek pārskaitīts, kad pasākums ir izsludināts un, ja 

atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem var organizēt publiskus pasākumus. 

 

Lēmums Nr.503. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

52. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs”” 

 

Izskatījusi biedrības „Bibliokuģis “ Krišjānis Valdemārs”” (reģ. Nr.40008250092) valdes 

locekļa Ginta Šīmaņa 2020.gada 28.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/893) un finanšu 

pieprasījuma tāmi, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta 

nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 

2020.gada 7.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 9.decembra 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atbalstīt biedrību „Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs””  ar 500 euro (pieci simti euro), lai 

apmaksātu autoratlīdzību Salacgrīvas novada literārā almanaha “Zutiņš” otrā krājuma 

sagatavošanu.  

2. Biedrībai „Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs””  ir pienākums organizēt kultūras pasākumus 

iedzīvotājiem, popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas 

nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā 

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

noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs””  par finansējuma piešķiršanu un 

par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.504. Iesniegums uz 8 lp. pievienots protokolam. 

 

 

53. § 

Par finansiālu atbalstu Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva” 

 

Izskatījusi Saviesīgās biedrības „Svētupes Lauva” (reģ. Nr.40008151063) valdes 

priekšsēdētājas L.Rozenbergas 2020.gada 29.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/895), pamatojoties 

uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas 
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apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2020.gada 7.decembra Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 9.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, 

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

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

Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atbalstīt Saviesīgo biedrību „Svētupes Lauva” ar 610 euro (seši simti desmit euro) saskaņā ar šī 

lēmuma pielikumu. 

2. Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva” ir pienākums veicināt izglītības, sporta, interešu kopu 

veidošanos, iesaistot visu vecumu iedzīvotājus, veidot kultūrvidi, kas rosinātu iedzīvotājus 

iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt 

domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu 

Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta 

nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar Saviesīgo biedrību „Svētupes Lauva” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.505. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

54. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības „Metsepoles Līvu Kultūras centrs” rīkotajam pasākumam 

“Senās uguns nakts Liepupē” 

 

Izskatījusi Salacgrīvas biedrības „Metsepoles Līvu Kultūras centrs” valdes priekšsēdētāja 

Jāņa Ata Krūmiņa 2020.gada 29.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/896) un 2020.gada 

26.novembra iesniegto precizēto tāmi (reģ. Nr.3.16.2/1030) par finansiālu atbalstu biedrības 

2021.gadā rīkotajam pasākumam “Senās uguns nakts Liepupē”, pamatojoties uz Nolikumu „Par 

kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas novada domei finansējuma 

saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts 19.08.2009. ar domes lēmumu 

Nr.154, saskaņā ar 2020.gada 7.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2020.gada 9.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis 

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

 

1. Piešķirt biedrībai „ Metsepoles Līvu Kultūras centrs” 600 euro (seši simti euro) 2021.gadā 

rīkotā pasākuma atbalstam, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

2. Salacgrīvas novada biedrībai „Metsepoles Līvu Kultūras centrs” ir pienākums popularizēt 

Salacgrīvas novada vārdu. 

3. Slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu ar biedrību „ Metsepoles Līvu Kultūras centrs” 

(reģ.Nr. 40008093494) un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

4. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka finansējums tiek pārskaitīts, kad pasākums ir izsludināts un, ja 

atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem var organizēt publiskus pasākumus. 

 

Lēmums Nr.506. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 7 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

55. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam” 

 

Izskatījusi biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” (reģ. Nr.40008144343) valdes 

priekšsēdētāja M.Kalniņa un valdes locekļa J.Berga 2020.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. 
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Nr.3.16.2/899) un 2020.gada 17.novembra precizēto tāmi (reģ. Nr. 3.16.2/996), pamatojoties uz 

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

apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2020.gada 7.decembra Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 9.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, 

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

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

Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atbalstīt biedrību „Sports Salacgrīvas novadam” ar 3500 euro (trīs tūkstoši pieci simti euro) 

saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

2. Biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar 

domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome 

atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sports Salacgrīvas novadam” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.507. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 5 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

56. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” 

 

Izskatījusi biedrības „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” (reģ. Nr.40008131917) valdes 

priekšsēdētājas L.Tomsones 2020.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/901) un 2020.gada 

8.decembrī iesniegto precizēto pieprasījuma tāmi (reģ. Nr.3.16.2/1063), pamatojoties uz Nolikumu 

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

17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2020.gada 7.decembra Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 9.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

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

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

Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atbalstīt biedrību „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” ar 1700 euro (viens tūkstotis septiņi simti 

euro), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

2. Biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada 

vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 

17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas 

novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

4. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka finansējums sacensību “Salacgrīvas kauss 2021” tiek 

pārskaitīts, kad pasākums ir izsludināts un, ja atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem var 

organizēt šāda veida publiskus pasākumus.  

 

Lēmums Nr.508. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 6 lp. pievienoti protokolam. 
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57. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” 

Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz 

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

lēmuma projektu vada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kristaps Močāns. 

 

Izskatījusi biedrības „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” (reģ. Nr.40008132166) 

valdes priekšsēdētāja Zigmāra Danča 2020.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/902), un 

pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2020.gada 

7.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 9.decembra Finanšu 

komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna 

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

Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis 

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

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

 

1. Atbalstīt biedrību „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” ar 16365 euro (sešpadsmit 

tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci euro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

2. Atļaut biedrībai piešķirto finansējumu lietot arī biedrības darbinieku atalgojumam. 

3. Biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas 

novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 

17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas 

novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

4. Slēgt līgumu ar biedrību „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” par finansējuma 

piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

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

minēto līgumu.  

  

Lēmums Nr.509. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

58. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība”  

rīkoto  sacensību “Amber race swim run” organizēšanai 

 

Izskatījusi biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” valdes priekšsēdētāja 

Kaspara Močāna 2020.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/904) un 2020.gada 16.novembrī 

iesniegto plānotā pasākuma “Amber race swim run” precizēto tāmi (reģ.Nr. 3.16.2/994), 

pamatojoties uz Nolikuma „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2020.gada 

7.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 9.decembra Finanšu 

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

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, 

Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kristaps 

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

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

 

1. Atbalstīt biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” rīkotās sacensības “Amber 

race swim run” ar 9’100 EUR (deviņi tūkstoši viens simts euro) saskaņā ar šī lēmuma 

pielikumu. 

2. Biedrībai “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas 

novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 
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17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas 

novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu par minētā finansējuma piešķiršanu biedrībai “Salacgrīvas ūdens sporta – atpūtas 

biedrība” (reģ.Nr. 40008209298) un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

4. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka finansējums sacensību ““Amber race swim run”” rīkošanai tiek 

pārskaitīts, kad pasākums ir izsludināts un, ja atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem var 

organizēt šāda veida publiskus pasākumus.  

  

Lēmums Nr.510. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 10 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

59. § 

Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai 

 

Izskatījusi Salacgrīvas novada pensionāru biedrības (reģ.Nr.40008104251) valdes 

priekšsēdētājas A.Kirhenšteines 2020.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.316.2/906),  

pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2020.gada 

9.novembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2020.gada 7.decembra Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 9.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

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

Borozdina, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aija Kirhenšteine  balsojumā 

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

11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt 4890 euro (četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro) Salacgrīvas novada pensionāru 

biedrības aktivitāšu atbalstam saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1 un 3840 euro (trīs tūkstoši 

astoņi simti četrdesmit euro) Salacgrīvas novada gadskārtējo novada senioru svētku rīkošanai, 

saskaņā ar Salacgrīvas novada pensionāru biedrības iesniegto pasākumu izdevumu tāmi, 

pielikums Nr.2. 

2. Deleģēt Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai rīkot gadskārtējos novada senioru svētkus.  

3. Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar 

domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome 

atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

4. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas novada pensionāru biedrību par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

5. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka finansējums Salacgrīvas novada gadskārtējo novada senioru 

svētku rīkošanai, saskaņā ar šī lēmuma pielikuma Nr. 2 nosacījumiem, tiek pārskaitīts, kad 

pasākums ir izsludināts un, ja atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem var organizēt publiskus 

pasākumus. 

 

Lēmums Nr.511. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegums uz 9 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

60. § 

Par finansējuma papildus sociālās funkcijas veikšanai 

 

Izskatījusi Salacgrīvas novada pensionāru biedrības (reģ.Nr.40008104251) valdes 

priekšsēdētājas A.Kirhenšteines 2020.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/906), 

pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, kā arī, ņemot vērā likuma 
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“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un saskaņā ar 2020.gada 9.novembra Sociālo un 

veselības jautājumu komitejas, 2020.gada 7.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2020.gada 9.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aija Kirhenšteine  balsojumā nepiedalās, pamatojoties 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt 13’085 euro (trīspadsmit tūkstoši astoņdesmit pieci euro) Salacgrīvas novada 

pensionāru biedrībai pensionāru sveikšanai 70, 75, 80 un vairāk gadu dzimšanas dienās, 

vienlaicīgi veicot sociālo funkciju (sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības), tajā skaitā 

pensionāru apsekošanu mājās, psihosociāla atbalsta nodrošināšanu, atbalstot Salacgrīvas 

novada sociālo dienestu darbā ar šo klientu grupu. 

2. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas novada pensionāru biedrību par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.512.  

 

61. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Kuivižu jahtklubs” un biedrības rīkoto sacensību 

“Salacgrīvas novada čempionāts burāšanā” organizēšanai 

 

Izskatījusi biedrības „Kuivižu jahtklubs” (reģ. Nr.40008141065) valdes priekšsēdētāja Ojāra 

Jūlika 2020.gada 28.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/919) un 2020.gada 23.novembra iesniegtās 

precizētās tāmes (reģ. Nr.3.16.2/1008), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas 

novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu 

Nr.321, saskaņā ar 2020.gada 7.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2020.gada 9.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, 

Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

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

 

1. Atbalstīt biedrību „Kuivižu jahtklubs” ar EUR 2 000 (divi tūkstoši euro) saskaņā ar šī lēmuma 

pielikumu Nr.1 

2. Atbalstīt biedrības “Kuivižu Jahtklubs” rīkotās sacensības “Salacgrīvas novada čempionāts 

burāšanā” ar EUR 2’000 (divi tūkstoši euro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.2 

3. Biedrībai „Kuivižu jahtklubs” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri 

informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes 

lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta 

nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

4. Slēgt līgumu ar biedrību „Kuivižu jahtklubs” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

5. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka finansējums sacensību “Salacgrīvas novada čempionāts 

burāšanā” rīkošanai, saskaņā ar šī lēmuma pielikuma Nr.2 nosacījumiem, tiek pārskaitīts, kad 

pasākums ir izsludināts un, ja atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem var organizēt šāda veida 

publiskus pasākumus. 

 

Lēmums Nr.513. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegumi uz 8 lp. pievienoti protokolam. 
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62. § 

Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām “Latvijas Nacionālais Kauss”  

un „Ainažu Kauss – 2021” 

 

Izskatījusi biedrības „Cepļi – Moto” (reģ. Nr.40008276763) valdes priekšsēdētāja G.Kopštāla 

2020.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/920) par finansiālu atbalstu motokrosa 

sacensībām “Latvijas Nacionālais Kauss” un „Ainažu Kauss -2021” un  2020.gada 23.novembra 

precizēto finanšu pieprasījuma tāmi (reģ. Nr.3.16.2/1006)  moto trases sagatavošanai motokrosa 

sacensībām, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi 

Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas 

apstiprināts ar 19.08.2009. domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2020.gada 7.decembra Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 9.decembra Finanšu komitejas atzinumiem,  

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

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

Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt motokrosa sacensībām “Latvijas Nacionālais Kauss” un  „Ainažu kauss -2020” 

finansiālu atbalstu 6060 euro (seši tūkstoši sešdesmit euro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.  

2. Biedrībai „Cepļi - Moto” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, informēt domes 

informācijas nodaļu par sacensībām, novada sportistu dalību tajās un sasniegtajiem rezultātiem. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Cepļi - Moto” par finansējuma piešķiršanu un finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

4. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka finansējums motokrosa sacensībām “Latvijas Nacionālais 

Kauss” un  „Ainažu kauss -2020” rīkošanai, saskaņā ar šī lēmuma pielikuma nosacījumiem, 

tiek pārskaitīts, kad pasākums ir izsludināts un, ja atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem var 

organizēt šāda veida publiskus pasākumus. 

 

Lēmums Nr.514. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 11 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

63. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Salaca 2015” 

 

Izskatījusi biedrības „Salaca 2015” valdes priekšsēdētāja Imanta Dambja 2020.gada 

31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/955), pamatojoties uz Nolikuma „Par kārtību, kādā 

Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes 

lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2020.gada 9.novembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 

2020.gada 7.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 9.decembra 

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

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

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

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atbalstīt biedrību „Salaca 2015” ar EUR 950 (deviņi simti piecdesmit euro) saskaņā ar šī 

lēmuma pielikumu. 

2. Biedrībai „Salaca 2015” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt 

domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu 

Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta 

nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Salaca 2015” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 
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4. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka finansējums tiek pārskaitīts, kad sporta sacensības, atpūtas 

pasākums ir izsludināts, ekskursijas organizēšana saskaņota un, ja atbilstoši normatīvo aktu 

nosacījumiem var organizēt publiskus pasākumus un organizēt pielikumā norādīto pasākumus. 

 

Lēmums Nr.515. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

64. § 

Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas Romas Katoļu draudzei 

 

Izskatījusi Salacgrīvas Romas Katoļu draudzes priestera Tomaša Dudzjuka 2020.gada 

29.oktobra iesniegumu (reģistrēts 2020.gada 16.novembrī reģ. Nr.3.16.2/995), saskaņā ar 2020.gada 

7.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2020.gada 9.decembra Attīstības 

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

Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Uzskatot Salacgrīvas Romas Katoļu baznīcu par nozīmīgu pilsētas ainavas sastāvdaļu, kas 

pielīdzināma vietējas nozīmes kultūras piemineklim un ņemot vērā draudzes līdzšinējo 

ieguldījumu pilsētvides uzturēšanā, piešķirt Salacgrīvas Romas Katoļu draudzei 1’500 euro 

(viens tūkstotis pieci simti euro).  

2. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas Romas Katoļu draudzi (reģ.Nr. 90000469938) par finansējuma 

piešķiršanu un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.  

 

Lēmums Nr.516. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

65. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „SALACA”” 

 

Izskatījusi biedrības „Sporta klubs „SALACA”” (reģ. Nr.40008131762) valdes 

priekšsēdētāja M.Volksona 2020.gada 25.novembra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/1028),   

pamatojoties uz Nolikuma „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, 5.9. punktu un ņemot vērā to, 

ka finanšu pieprasījumā norādītais izlietojuma mērķis ir domes atbalstīta prioritāte, kuras 

realizēšanai ir nepieciešams finansējums, saskaņā ar 2020.gada 7.decembra Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 9.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

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

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

Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrību „Sporta klubs „SALACA”” ar 2846 euro (divi tūkstoši astoņi simti 

četrdesmit seši euro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

2. Biedrībai „Sporta klubs „SALACA”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar 

domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome 

atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sporta klubs „SALACA”” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.517. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam. 
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66. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” 

 

Izskatījusi biedrības „Svētciema attīstības biedrība” (reģ. Nr.40008158574) valdes 

priekšsēdētājas Andas Zvejnieces 2020.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/912) un 

2020.gada 30.novembrī iesniegto plānoto pasākumu precizēto tāmi (reģ. Nr.3.16.2/1035), 

pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2020.gada 

9.novembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2020.gada 7.decembra Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 9.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Jānis Cīrulis, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, 

Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Katrīna Borozdina  balsojumā nepiedalās, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrību „Svētciema attīstības biedrība” ar 810 euro  (astoņi simti desmit euro), 

saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

2. Biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar 

domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome 

atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Svētciema attīstības biedrību” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

4. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka finansējums tiek pārskaitīts, kad pasākums ir izsludināts un, ja 

atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem var organizēt publiskus pasākumus. 

 

Lēmums Nr.518. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 11 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

67. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmumā Nr.539  

“Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „ Ainažu Kauss – 2020”” 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Izskatījusi biedrības „Cepļi – Moto” (reģ. Nr.40008276763) valdes priekšsēdētāja 

G.Kopštāla 2020.gada 23.novembra iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/1005) ar lūgumu veikt grozījumus 

biedrības „Cepļi – Moto” iesniegtajā un Salacgrīvas novada domes apstiprinātajā (18.12.2019. 

lēmums Nr.539) budžeta tāmē sacensībām „Ainažu Kauss -2020” un moto trases sagatavošanai 

motokrosa sacensībām, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti 

pieteikumi Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu 

atbalstam”, kas apstiprināts ar 19.08.2009. domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2020.gada 

7.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2020.gada 9.decembra Finanšu 

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

Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

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

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Izteikt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 18.decembra lēmuma Nr.539 “Par finansiālu 

atbalstu motokrosa sacensībām „ Ainažu Kauss – 2020”” pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar 

šī lēmumu pielikumu.  

2. Slēgt vienošanos ar biedrību „Cepļi - Moto” par grozījumiem 2020.gada 16.janvāra noslēgtajā 

līgumā Nr. 3.25.3/34 par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 
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Lēmums Nr.519. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

68. Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

68.1. § 

Par pašvaldības iestādes "Veco ļaužu mītne "Sprīdīši" direktora iecelšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 2020.gada 

9.decembra Atklātā konkursa uz vakanto pašvaldības iestādes „Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” 

direktora amatu rezultātiem un A.Zvejnieces 2020.gada 10.decembra iesniegumu 

(reģ.Nr.5.13.1/66), atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija 

Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis 

Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Iecelt Agitu Zvejnieci, personas kods [..], pašvaldības iestādes „Veco ļaužu mītne 

“Sprīdīši”” direktores amatā 2020.gada 21.decembrī. 

 

Lēmums Nr.520. Pretendentu izvērtēšanas komisijas 2020.gada 9.decembra sēdes protokola Nr.4 

kopija uz 1 lp. un iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

68.2. § 

Par Salacgrīvas vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas vidusskolas direktores Sanitas Šlekones prombūtni,  Ministru 

kabineta  2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis 

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

 

1. Iecelt uz Salacgrīvas vidusskolas direktora prombūtnes laiku par direktora pienākumu 

izpildītāju Salacgrīvas vidusskolas direktora vietnieci Ivetu Kupču (personas kods [..]) uz 0,675 

slodzi ar atalgojumu EUR 1228,50 mēnesī.  

2. Apstiprināt Salacgrīvas vidusskolas direktora pienākumu izpildītājas Ivetas Kupčas  atalgojumu 

un atalgojumu par vispārējās pamatizglītības skolotāja pienākumu veikšanu saskaņā ar 

pielikumu 

3. Lēmums piemērojams ar 2020.gada 14.decembri. 

 

Lēmums Nr.521. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

68.3. § 

Par saistošo noteikumu Nr.16 “Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas 

upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)”” 

apstiprināšanu 

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

 

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

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

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

Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

  

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 “Nolikums “Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu 

Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)”” 

saskaņā ar pielikumu.  

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.522. Pielikums uz 23 lp., paskaidrojuma raksts uz 1 lp., atzinumu kopijas uz 19 lp., 

iesnieguma kopija uz 1 lp. un nolikuma kopija uz 14 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs D.Straubergs informē par situāciju Salacgrīvas 

novadā saistībā ar  koronavīrusa izraisītās slimības Covid – 19 izplatību. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:55. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (17.12.2020.) 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (17.12.2020.) 


