
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.5 

 

Ostas ielā 3, Salacgrīvā,        2021.gada 21.aprīlī 

Salacgrīvas novadā           

        

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

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

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

3. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izdošanu 

4. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā 

5. Par Limbažu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu 

6. Par saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām” apstiprināšanu 

7. Par nekustamā īpašuma Vidzemes iela 31, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā sadali un atdalāmās 

zemes vienības nodošanu valstij 

8. Par zemes vienību Uplejas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā atzīšanu par rezerves 

zemes fonda zemēm 

9. Par pašvaldības piekrišanu īpašuma Blaumaņa ielā 8, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

sadalīšanai, jaunu nekustamo īpašumu izveidošanai  

10. Par pašvaldības piekrišanu īpašuma Salas ielā 19, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā sadalīšanai, 

jaunu nekustamo īpašumu izveidošanai  

11. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu telpai Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas 

novadā 

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Priežu ielā 1, Salacgrīvā, Salacgrīvas 

novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Miera iela 3A, Ainažos, Salacgrīvas 

novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Vidzemes iela 22A, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

15. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.marta lēmumā Nr.98 “Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Anitas”, Svētciemā, Salacgrīvas 

pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas 

paziņojuma apstiprināšanu” 

16. Par apbūvēta zemesgabala Anitas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par 

nosacīto cenu 

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Krišjāņa iela 8, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā pārdošanu par brīvu cenu un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Valdemāra iela 33-1, Ainažos, Salacgrīvas 

novadā nodošanu atsavināšanai 
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19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Valdemāra iela 33-3, Ainažos, Salacgrīvas 

novadā nodošanu atsavināšanai 

20. Par izsoles rīkošanu nedzīvojamai telpai Zītaru ielā 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā, nosacītās nomas maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

21. Par zemes nomas tiesību  izsoles rīkošanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

zemes gabaliem Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

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

Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Krišjāņa iela  9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un rakstiskas izsoles noteikumu apstiprināšanu  

24. Par Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17. februāra lēmuma Nr.47 “Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma Lini, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un rakstiskas 

izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu 

25. Par ceļa servitūta nodibināšanu Saules ielā 35, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

26. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli [..] 

27. Par nedzīvojamās telpas daļas Valdemāra ielā 50, Ainažos, Salacgrīvas novadā iznomāšanu 

28. Par 2017.gada 31.janvārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/32 pagarināšanu  

29. Par 2013.gada 6.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/281 pagarināšanu Grīvas ielā 3, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

30. Par zemes gabala Apses, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu un nomas līguma 

slēgšanu 

31. Par zemes iznomāšanu Krišjāņa Barona ielā 1, Ainažos un nomas līguma slēgšanu  

32. Par daļu no pašvaldības zemes gabala Ezera ielā 11 un Mehanizācijas ielā 11, Liepupē, Rīgas 

ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā iznomāšanu  un nomas līgumu slēgšanu 

33. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu zemes gabaliem Liepupes pagastā un 

Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

34. Par nekustamā īpašuma Niedru iela 9, Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

35. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu pilnsabiedrībai  

“TACIS” 

36. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas tiesību piešķiršanu iekšējos ūdeņos, Salacas upē, Nēģu 

tacī Nr.3 

37. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.novembra lēmumā Nr.444 “Par 

pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai” 

38. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.decembra lēmumā Nr.484 “Par 

pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai” 

39. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai 

40. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.februāra lēmumā Nr.79 “Par atbalsta 

piešķiršanu Salacgrīvas novada ģimenes ārstu praksēm” 

41. Par naudas balvas piešķiršanu Salacgrīvas Mākslas skolas direktoram Imantam Klīdzējam par 

izcilu pedagoģisko darbību un nozīmīgu ieguldījumu kultūrizglītības attīstībā Salacgrīvas 

novadā un Latvijā 

42. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2021.gada 20 .janvāra lēmumā Nr.28 “Par 

pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2021.gadā” 

43. Par biedrības “Vecāki – Ainažu jaunatnei” projekta „Dziedi jūras maliņā!” līdzfinansēšanu 

44. Par atbalstu dokumentālajai īsfilmai “MIER JŪS” 

45. Par atbalstu TV raidījumam “Ar Kājām Pa Mājām”, lai iekļautu Salacgrīvu šajā raidījumā 

46. Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” nolikumā 

47. Par Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu 

48. Par projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” nolikuma apstiprināšanu 
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49. Par konsolidētā Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu 

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

2020.-2021.gadam 

51. Par galvojumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Salacgrīvas ūdens” aizņēmuma saņemšanai 

projekta “Mikrofiltrācijas iekārtas uzstādīšana un niedru lauka rekonstrukcija Salacgrīvas 

pilsētas NAI” realizācijai 

52. Par vidēja termiņa aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Kanalizācijas pieslēgumu 

nodrošināšana mājsaimniecībām Salacgrīvas novadā” īstenošanai 

53. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Zvejnieku parka stadiona otrās kārtas pārbūve” 

īstenošanai 

54. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz 

Krasta ielai 38, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” īstenošanai 

55. Par vidēja termiņa aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā” īstenošanai 

56. Par investīciju projekta “Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” iesniegšanu Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai 

57. Par investīciju projekta “Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” īstenošanas 

nosacījumiem 

58. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Autostāvlaukuma un gājēju celiņu izbūve  

Salacgrīvā” īstenošanai 

59. Par saistošo noteikumu Nr. B–5 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.marta 

saistošajos noteikumos Nr. B-4 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2021. gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

Informācija 

Par SIA “Salacgrīvas ūdens” 2020.gada pārskatu 

 

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, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

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

domes padomniece juridiskajos 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, Ilze Ozoliņa – 

Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja, 

Ineta Cīrule – Salacgrīvas būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Gunta Kristiņa-Tomsone – 

Salacgrīvas novada domes personāla speciāliste, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes 

Informācijas nodaļas vadītāja, Kaspars Krūmiņš – SIA “Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis, Elina 

Lilenblate – Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “Bāka” 

uzņēmējdarbības konsultante 

 

Nepiedalās- deputāti Marita Kreituse (aizņemta darba pienākumu pildīšanā), Sanita Strauberga 

(personiski iemesli), Kristīne Mauliņa (personiski iemesli) 

 

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

60.Par atlīdzības noteikšanu Limbažu novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem un 

kompensācijas izdevumu apmēru Vēlēšanu komisijas locekļu un iecirkņa vēlēšanu komisijas 

locekļu ēdināšanas izdevumiem 2021.gada Limbažu novada domes vēlēšanu sagatavošanā; 



4 

 

61.Par investīciju projekta “Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai; 

62.Par investīciju projekta “Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” īstenošanas nosacījumiem. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

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.60 “Par atlīdzības noteikšanu Limbažu novada 

vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem un kompensācijas izdevumu apmēru Vēlēšanu komisijas 

locekļu un iecirkņa vēlēšanu komisijas locekļu ēdināšanas izdevumiem 2021.gada Limbažu novada 

domes vēlēšanu sagatavošanā”; Nr.61 “Par investīciju projekta “Krasta ielas pārbūve posmā no 

Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” iesniegšanu Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai”, Nr.62 “Par investīciju 

projekta “Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā, Salacgrīvas 

novadā” īstenošanas nosacījumiem”. 

 

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

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

Čiževska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Agra Jankovska), 

Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt šādu darba kārtību: 

 

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

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

3. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izdošanu 

4. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā 

5. Par Limbažu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu 

6. Par saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām” apstiprināšanu 

7. Par nekustamā īpašuma Vidzemes iela 31, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā sadali un atdalāmās 

zemes vienības nodošanu valstij 

8. Par zemes vienību Uplejas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā atzīšanu par rezerves 

zemes fonda zemēm 

9. Par pašvaldības piekrišanu īpašuma Blaumaņa ielā 8, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

sadalīšanai, jaunu nekustamo īpašumu izveidošanai  

10. Par pašvaldības piekrišanu īpašuma Salas ielā 19, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā sadalīšanai, 

jaunu nekustamo īpašumu izveidošanai  

11. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu telpai Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas 

novadā 

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Priežu ielā 1, Salacgrīvā, Salacgrīvas 

novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Miera iela 3A, Ainažos, Salacgrīvas 

novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Vidzemes iela 22A, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

15. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.marta lēmumā Nr.98 “Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Anitas”, Svētciemā, Salacgrīvas 

pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas 

paziņojuma apstiprināšanu” 

16. Par apbūvēta zemesgabala Anitas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par 

nosacīto cenu 
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17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Krišjāņa iela 8, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā pārdošanu par brīvu cenu un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Valdemāra iela 33-1, Ainažos, Salacgrīvas 

novadā nodošanu atsavināšanai 

19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Valdemāra iela 33-3, Ainažos, Salacgrīvas 

novadā nodošanu atsavināšanai 

20. Par izsoles rīkošanu nedzīvojamai telpai Zītaru ielā 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā, nosacītās nomas maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

21. Par zemes nomas tiesību  izsoles rīkošanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

zemes gabaliem Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

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

Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Krišjāņa iela  9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un rakstiskas izsoles noteikumu apstiprināšanu  

24. Par Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17. februāra lēmuma Nr.47 “Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma Lini, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un rakstiskas 

izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu 

25. Par ceļa servitūta nodibināšanu Saules ielā 35, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

26. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli [..] 

27. Par nedzīvojamās telpas daļas Valdemāra ielā 50, Ainažos, Salacgrīvas novadā iznomāšanu 

28. Par 2017.gada 31.janvārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/32 pagarināšanu  

29. Par 2013.gada 6.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/281 pagarināšanu Grīvas ielā 3, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

30. Par zemes gabala Apses, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu un nomas līguma 

slēgšanu 

31. Par zemes iznomāšanu Krišjāņa Barona ielā 1, Ainažos un nomas līguma slēgšanu  

32. Par daļu no pašvaldības zemes gabala Ezera ielā 11 un Mehanizācijas ielā 11, Liepupē, Rīgas 

ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā iznomāšanu  un nomas līgumu slēgšanu 

33. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu zemes gabaliem Liepupes pagastā un 

Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

34. Par nekustamā īpašuma Niedru iela 9, Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

35. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu pilnsabiedrībai  

“TACIS” 

36. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas tiesību piešķiršanu iekšējos ūdeņos, Salacas upē, Nēģu 

tacī Nr.3 

37. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.novembra lēmumā Nr.444 “Par 

pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai” 

38. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.decembra lēmumā Nr.484 “Par 

pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai” 

39. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai 

40. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.februāra lēmumā Nr.79 “Par atbalsta 

piešķiršanu Salacgrīvas novada ģimenes ārstu praksēm” 

41. Par naudas balvas piešķiršanu Salacgrīvas Mākslas skolas direktoram Imantam Klīdzējam par 

izcilu pedagoģisko darbību un nozīmīgu ieguldījumu kultūrizglītības attīstībā Salacgrīvas 

novadā un Latvijā 

42. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2021.gada 20 .janvāra lēmumā Nr.28 “Par 

pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2021.gadā” 

43. Par biedrības “Vecāki – Ainažu jaunatnei” projekta „Dziedi jūras maliņā!” līdzfinansēšanu 

44. Par atbalstu dokumentālajai īsfilmai “MIER JŪS” 
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45. Par atbalstu TV raidījumam “Ar Kājām Pa Mājām”, lai iekļautu Salacgrīvu šajā raidījumā 

46. Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” nolikumā 

47. Par Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu 

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

49. Par konsolidētā Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu 

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

2020.-2021.gadam 

51. Par galvojumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Salacgrīvas ūdens” aizņēmuma saņemšanai 

projekta “Mikrofiltrācijas iekārtas uzstādīšana un niedru lauka rekonstrukcija Salacgrīvas 

pilsētas NAI” realizācijai 

52. Par vidēja termiņa aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Kanalizācijas pieslēgumu 

nodrošināšana mājsaimniecībām Salacgrīvas novadā” īstenošanai 

53. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Zvejnieku parka stadiona otrās kārtas pārbūve” 

īstenošanai 

54. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz 

Krasta ielai 38, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” īstenošanai 

55. Par vidēja termiņa aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā” īstenošanai 

56. Par investīciju projekta “Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” iesniegšanu Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai 

57. Par investīciju projekta “Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” īstenošanas 

nosacījumiem 

58. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Autostāvlaukuma un gājēju celiņu izbūve  

Salacgrīvā” īstenošanai 

59. Par saistošo noteikumu Nr. B–5 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.marta 

saistošajos noteikumos Nr. B-4 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2021. gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

60. Par atlīdzības noteikšanu Limbažu novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem un 

kompensācijas izdevumu apmēru Vēlēšanu komisijas locekļu un iecirkņa vēlēšanu komisijas 

locekļu ēdināšanas izdevumiem 2021.gada Limbažu novada domes vēlēšanu sagatavošanā 

61. Par investīciju projekta “Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai 

62. Par investīciju projekta “Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” īstenošanas nosacījumiem 

Informācija 

Par SIA “Salacgrīvas ūdens” 2020.gada pārskatu 

 

 

1.§ 

Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..] 

 

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

būvniecības iesniegumu ēkai, kas ir iesniegts Būvvaldē, izmantojot BIS, un būvprojekta izstrādātāja 

SIA “Procel Pro”, reģ. Nr. 40103888325, BK reģ. Nr. 12779, būvprojekta vadītāja [..], sert. Nr. 1-

00703, būvprojektu minimālajā sastāvā “Saimniecības ēkas un šķūņa jauna būvniecība, un šķūņa 

pārbūve” nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], zemes vienības  kadastra apzīmējums [..], 

2.grupas ēkas, ēku galvenais lietošanas veids 1274 (turpmāk –  Būvniecības ieceres iesniegums), 

kopsakarībā ar Domes rīcībā esošo informāciju konstatē sekojošo. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem datiem 

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

tās esoša dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu [..] (turpmāk – Nekustamais īpašums). 
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Nekustamā īpašuma īpašniece ir [..].  

Būvniecības ieceres iesniegumā ir norādīts, ka saimniecības ēkas un divu šķūņa būvniecības 

veids ir jauna būvniecība, bet Salacgrīvas novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde) konstatēja, ka 

saimniecības ēka un šķūņi ir uzbūvēti, nesaņemot normatīvajos aktos nepieciešamās būvniecības 

atļaujas un saskaņojumus.  

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

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

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

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

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

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

dokumentācijas, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

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

būvinspektori atbilstoši to iestāžu kompetencei, kurās viņi nodarbināti, pārbauda būvdarbu 

uzsākšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

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

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

atzinumu, bet iestāde pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 

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

nepieļauj normatīvie akti vai būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par 

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

veikta; 

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

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

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

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

iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. 

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

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

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

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

īpašnieks.  

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

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

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 savrupmāju apbūves teritorija, kur ir atļauta šķūņa un saimniecības 

ēkas būvniecība. 

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

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

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

Būvvaldei tiesības pieņemt lēmumus par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu Būvniecības 

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

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

Būvvaldei.  

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

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

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

“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” 2.punktu, un 
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saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 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, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda 

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

 

1. Atļaut [..] saimniecības ēkas un divu šķūņu jaunu būvniecību (legalizāciju) nekustamajā 

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

2. Uzdot [..], personas kods [..], iesniegt Salacgrīvas novada būvvaldē minētās saimniecības ēkas 

un šķūņu tehniskās apsekošanas atzinumu par būves atbilstību Būvniecības likuma 9.panta 

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

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

apsekošana”” 2.punktu. 

 

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

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

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

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

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

  

 

Lēmums Nr.128. Administratīvais akts uz 1 lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2021.gada 18.marta 

Atzinuma par būves pārbaudi Nr.BIS-BV-19.9-2021-3077 noraksts uz 4 lp. un ģenplāna izdruka uz 

1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

2. § 

Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..] 

 

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

paskaidrojuma rakstu ēkai, kas ir iesniegts Būvvaldē, izmantojot BIS, un būvprojekta izstrādātāja 

SIA “A2C”, reģ. Nr. 50003545121, BK reģ. Nr. 1807-R, būvprojekta vadītājs [..], sert. Nr. 1-00241, 

būvniecības ieceres dokumentāciju “Saimniecības ēkas legalizācija” nekustamajā īpašumā [..], 

kadastra Nr.[..], zemes vienības  kadastra apzīmējums [..], ēkas kadastra apzīmējums [..], 1.grupas 

ēka, ēkas galvenais lietošanas veids 1274 (turpmāk –  Būvniecības ieceres iesniegums), un izmaiņas 

akceptētā būvprojektā “Pirts”, nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], zemes vienības  kadastra 

apzīmējums [..], ēkas kadastra apzīmējums [..], 2.grupas ēka, ēkas galvenais lietošanas veids 1274 

(turpmāk –  Būvprojekta izmaiņas), kopsakarībā ar Domes rīcībā esošo informāciju konstatē 

sekojošo. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem datiem 

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

(turpmāk – Nekustamais īpašums). Nekustamā īpašuma kopīpašnieki ir [..]. 

Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..] nav zemesgrāmatā reģistrētu ēku un būvju, bet 

apvidū eksistē pirts un saimniecības ēka, kuras ir uzbūvētas, nesaņemot normatīvajos aktos 

nepieciešamās būvniecības atļaujas un saskaņojumus.  

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

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

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

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

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

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

dokumentācijas, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#p9
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Būvniecības likuma 18.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka veicot būvdarbu kontroli, 

būvinspektori atbilstoši to iestāžu kompetencei, kurās viņi nodarbināti, pārbauda būvdarbu 

uzsākšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

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

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

atzinumu, bet iestāde pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 

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

nepieļauj normatīvie akti vai būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par 

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

veikta; 

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

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

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

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

iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. 

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

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

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

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

īpašnieks.  

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

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

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 pirts un saimniecības ēkas 

būvniecība. 

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

ciemiem) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotās saimnieciskās darbības 

aizsargjoslas teritorijā, uz kuru attiecas Aizsargjoslu likuma 36.pantā noteiktie aprobežojumi. 

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

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

Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) tehniskie noteikumi ir nepieciešami jaunu ēku būvniecībai 

un esošo ēku pārbūvei virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, izņemot ciemu un pilsētu teritorijas. 

2013.gada 9.augustā VVD ir izdevis tehniskos noteikumus Nr.VA13TN0199 pirts 

būvniecībai Nekustamajā īpašumā uz esošiem pamatiem Svētupes upes aizsargjoslā, ar apbūves 

platību 48 m2. 

 2013.gada 13.septembrī Salacgrīvas novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde) ir akceptējusi 

būvprojektu “Pirts”, nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], zemes vienības  kadastra 

apzīmējums [..], būvprojekta autore [..], sert. Nr.10-0091, un 2013.gada 13.septembrī izdevusi [..], 

(iepriekšējai Nekustamā īpašuma īpašniecei) būvatļauju Nr. 13-1-38, kas ir derīga līdz 2021.gada 

13.septembrim.  

Būvvalde konstatēja, ka pirts Nekustamajā īpašumā ir uzbūvēta lielāka ar apbūves laukumu 

92,3 m2, un VVD ir izdevis atteikumu izdarīt atbilstošus grozījumus 2013.gada 9.augusta 

tehniskajos noteikumos Nr.VA13TN0199 un saskaņot Būvprojekta izmaiņas.  

2015.gada 22.septembrī Būvvalde ir akceptējusi paskaidrojuma rakstu saimniecības ēkas 

būvniecībai Nekustamajā īpašumā, bet paskaidrojuma rakstā piecu gadu laikā nav izdarīta atzīme 

par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, bet saimniecības ēka ir uzbūvēta. 

Būvvalde darbojas savas kompetences robežās, kas ir noteiktas Būvniecības likuma 12.panta 
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trešajā daļā, Būvvaldes Nolikumā, ko ir apstiprinājusi Salacgrīvas novada dome (turpmāk – Dome), 

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

Būvvaldei tiesības pieņemt lēmumus par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu Būvniecības 

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

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

Būvvaldei.  

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

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

529 “Ēku būvnoteikumi” 22. un 28.punktiem, Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu 

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

2.punktu, un saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 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, Santa Čiževska, Agra 

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

dome NOLEMJ:  

 

1. Atļaut [..], saimniecības ēkas būvniecību (legalizāciju) un pirts būvniecību (saskaņā ar 

Būvprojekta izmaiņām - legalizāciju) nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ietilpstošajā  

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..]. 

2. Uzdot [..] iesniegt Salacgrīvas novada būvvaldē saimniecības ēkas un pirts tehniskās 

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

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

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

2.punktu. 

3. Lai pirts un saimniecības ēkas ekspluatācijas laikā novērstu vides piesārņojumu un mazinātu 

antropogēnās slodzes uz Svētupes upes aizsargjoslu un upi, uzdot [..] nodrošināt pirts un 

saimniecības ēkas būvniecību saskaņā ar ainavu arhitekta atzinumu par teritorijas ainaviskajām 

vērtībām. 

 

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

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

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

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

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

 

Lēmums Nr.129. Administratīvais akts uz 2 lp., objekta paskaidrojuma raksta un grafisko 

dokumentu kopija uz 16 lp. un Valsts vides dienesta Lēmuma Nr.VI21VL0037 par atteikumu veikt 

grozījumus tehniskajos noteikumos kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

3. § 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izdošanu 

 

 Salacgrīvas novada dome (turpmāk – Dome), izskatījusi SIA “Binders”, reģ. Nr. 

40003164644, 2021.gada 29.marta iesniegumu  “Iesniegums atļaujai vai licences saņemšanai”, kas 

ir saņemta Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā 2021.gada 31.martā un reģistrēta 

ar Nr. 3.11/521 (turpmāk - Iesniegums), konstatē sekojošo.  

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

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

dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas 

kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai” (turpmāk - 

https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#p9
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Ministru kabineta noteikumi Nr.696) un Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumi Nr.570 

“Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”. 

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

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

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

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

 SIA “Binders” ir iesniedzis Domē Iesniegumu ar lūgumu izsniegt bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un smilts ieguvei nekustamajā īpašumā “Lejasozoli”, Ainažu 

pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 6625 001 0024, ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 6625 001 0026, Iesniegumam ir pievienoti Derīgo izrakteņu ieguves limits, Derīgo 

izrakteņu atradnes pase, zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns, pilnvara un Valsts vides 

dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi Nr. VI21TN0120, atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumu Nr.696  26.un 27.punktos noteiktajam. 

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

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

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

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

noteikumiem Nr.570 “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” un saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 

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, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), 

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

Izdot  SIA “Binders”, reģ. Nr. 40003164644, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

Nr.1/2021 smilts-grants un smilts ieguvei nekustamajā īpašumā “Lejasozoli”, Ainažu pag., 

Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 6625 001 0024, ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

6625 001 0026 (pielikums Nr.1), atļauja derīga līdz 2045.gada 29.oktobrim. 

 

Lēmums Nr.130. Pielikums uz 5 lp. un iesniegums uz 20 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

4. § 

Par grozījumiem deleģēšanas līgumā 

 

Alojas novada dome 2021.gada 25.martā pieņēma lēmumu Nr.115 protokols Nr.4 # “Par 

grozījumiem 22.12.2020. ar Salacgrīvas novada domi noslēgtajā Deleģēšanas līgumā”. 

Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 14.punktā paredzēts, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu, 

bet ceturtajā daļā - ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var 

deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus 

un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums, kura 40.panta pirmā daļa nosaka, ka 

Publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā 

persona) pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk., 

41.panta pirmā daļa - ka publiska persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs 

publiskās personas vai tās iestādes kompetencē. Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkta 

a apakšpunkts nosaka, ka likuma izpildei vietējā pašvaldība var deleģēt būvniecības procesa 

tiesiskuma uzraudzību Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā. 

Alojas novada dome 2020. gada 26. novembrī pieņēma lēmumu Nr.475 „Par līguma 

slēgšanu ar Salacgrīvas novada domi par pašvaldības funkcijas – būvniecības procesa tiesiskuma 
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nodrošināšanu Alojas novada teritorijā, deleģēšanu Salacgrīvas novada domes Būvvaldei uz laiku 

no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31. decembrim”  ar kuru tika nolemts slēgt līgumu 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.  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 23.punktu tikai dome var lemt 

par kārtību, kādā izpildāmas pašvaldības autonomās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās 

amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi.  

Salacgrīvas novada domes izveidotā iestāde - būvvalde - ir kompetenta un ir tiesīga veikt 

deleģētos pārvaldes uzdevumus gan Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā, gan arī Alojas 

novada administratīvajā teritorijā. Būvvalde nodrošina sekojošu uzdevumu izpildi: pārzina un 

koordinē būvniecības procesu, piedalās esošo teritorijas plānojumu, apbūves noteikumu un vides 

vizuālās noformēšanas noteikumu izvērtēšanā, pašvaldību attīstības plānu, sociāli ekonomiskās 

attīstības programmas un teritorijas plānojumu izvērtēšanā, detālplānojumu, apbūves noteikumu un 

citu noteikumu izstrādāšanā un grozīšanā, pārrauga un kontrolē būvniecības procesu atbilstību 

likumu, Ministru kabineta noteikumu, saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām un veic 

citas darbības, lai nodrošinātu Būvniecības likuma un ar to saistīto normatīvo aktu ievērošanu.  

Salacgrīvas novada dome 2020.gada 16.decembrī pieņēma lēmumu Nr.454 “Par deleģēšanas 

līguma par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu slēgšanu ar Alojas novada domi”.                                                         

  Pamatojoties uz augstākminētajiem pašvaldību lēmumiem, starp Salacgrīvas novada domi 

un Alojas novada domi 22.12.2020. tika noslēgts Būvvaldes funkciju deleģēšanas līgums. Līguma 

darbības termiņš – no 01.01.2021. līdz 31.12.2021. (nepārsniedz gadu).  

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45. panta otrajai daļai Deleģēšanas līgumu 

Salacgrīvas novada dome nosūtīja informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai (turpmāk – VARAM). Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45. panta otro daļu 

par pastarpinātās pārvaldes iestādes uzdevumu deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās publiskās 

personas orgāns, kas informē tiešās pārvaldes iestādi, kurai attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir 

padota. Ja deleģēšanas termiņš pārsniedz gadu, deleģēšanas līgumu pirms tā noslēgšanas saskaņo ar 

šo tiešās pārvaldes iestādi.  

2021.gada 20.janvārī tika saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

vēstule “Par saņemto deleģēšanas līgumu” (Nr.1-132/571), kurā tika norādīts uz precizējumiem 

minētajā Deleģēšanas līgumā. Bez tam Alojas novada dome 26.02.2021. saņēma arī Valsts 

kontroles vēstuli “Par Valsts kontroles ieteikumu ievešanu revīzijas lietā Nr. 2.4.1-45/2018”, kurā 

cita starpā norādīts, ka Deleģēšanas līgumā ir neieciešami precizējumi saistībā ar  Būvvaldes 

institucionālās padotības formu un saturu. 

Likuma “Par pašvaldībām” 10. pants nosaka, ka pašvaldības pēc savstarpējas vienošanās var 

nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju izpildes 

nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome. Pamatojoties uz šo lēmumu, tiek noslēgts rakstveida 

līgums, kurā paredzēti funkciju izpildes finansēšanas avoti. Par šā panta minēto funkciju izpildi ir 

atbildīga un to izpildi uzrauga tā dome, kurai ar likumu uzdots pildīt šīs funkcijas. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45. panta otro daļu, 

likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 23.punktu, saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 

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, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), 

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

1. Veikt sekojošus grozījumus 22.12.2020. ar Alojas novada domi noslēgtajā Deleģēšanas līgumā 

(turpmāk – līgums):  
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1.1.Izteikt Līguma 1.1.punktu šādā redakcijā:  

“1.1 Pašvaldība deleģē Pilnvaroto personu, un Pilnvarotā persona veic no likuma „Par 

pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – 

nodrošināt Alojas novada administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu, izrietošu 

Pašvaldības kompetencē esošu pārvaldes uzdevumu izpildi Alojas novada administratīvajā 

teritorijā, kas noteikti šī  Līguma 1.3.punktā (turpmāk tekstā – Uzdevumi).”  

1.2. Izteikt Līguma 1.3.punktu šādā redakcijā: 

“1.3. . Lai nodrošinātu šī Līguma izpildi Būvvalde, veic šādus Uzdevumus:”  

1.3. Izteikt Līguma 1.3.9.punktu šādā redakcijā: 

“1.3.9. nodrošina informācijas par saņemtajiem būvniecības iesniegumiem un saistībā ar tiem 

pieņemtajiem turpmākajiem Būvvaldes un Pašvaldības lēmumiem sagatavošanu publicēšanai 

Būvniecības informācijas sistēmā.” 

1.4. Papildināt Līguma 1.3.punku ar 1.3.19., 1.3.20., 1.3.21. un 1.3.22. apakšpunktiem šādā 

redakcijā: 

“1.3.19. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā anulēt būvatļaujas, pārtraukt 

būvdarbus vai teritorijas izpētes darbus, lemt par būves konservāciju vai nojaukšanu; 

1.3.20. veikt administratīvā pārkāpuma procesu par būvniecības procesa regulējošo normatīvo aktu 

pārkāpumiem;  

1.3.21.izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par būves vai tās daļas lietošanas veida maiņu bez 

pārbūves; 

1.3.22. veikt citus no deleģētā pārvaldes uzdevuma izrietošus Pašvaldības uzdevumus, ko ar 

lēmumu uzdevusi  Pašvaldības dome vai ar rīkojumu uzdevis Pašvaldības domes priekšsēdētājs vai 

izpilddirektors saimnieciskajos jautājumos, ja tie nav pretrunā Būvniecības likumam un citiem 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem” 

1.5. Izteikt Līguma 1.4.punktu šādā redakcijā: 

“1.4. Būvvalde ir tiesīga no Pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām pieprasīt informāciju un 

saņemt to rīcībā esošos dokumentus, kas nepieciešami šajā Līgumā noteikto Uzdevumu izpildei”  

1.6. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā: 

“3.1. Pilnvarotā perona veicot deleģētos Uzdevumus ir  Pašvaldības pārraudzībā.” 

1.7. Izteikt Līguma 3.2.punktu šādā redakcijā: 

“3.2. Uzdevuma izpildes kvalitātes un kvantitātes atbilstības pārraudzību no Pašvaldības puses veic 

Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos, saskaņā ar Līguma V 

nodaļā minētajiem kritērijiem. Uzdevumu izpildes kontroli  Pašvaldības pārstāvis var veikt  pēc 

savas iniciatīvas, pēc personu sūdzībām, kā arī citos gadījumos.” 

1.8. Izteikt Līguma 5.1.1.punktu šādā redakcijā: 

“5.1.1. Uzdevuma savlaicīga izpilde”. 

2. Noslēgt Vienošanos ar Alojas novada domi par grozījumiem Deleģēšanas līgumā. 

3. Atbildīgs par lēmuma izpildi ir Salacgrīvas novada domes izpilddirektors. 
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Lēmums Nr.131. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021.gada 20.janvāra 

vēstules Nr.1-132/571 kopija uz 1 lp. un Alojas novada domes 2021.gada 25.marta Lēmuma Nr.115 

noraksta kopija uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

5. § 

Par Limbažu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, kas nosaka, ka 

viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir piedalīties civilās aizsardzības pasākumu 

nodrošināšanā, 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 

kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības 

dome pieņem iekšējos normatīvos aktus, 61.panta trešo daļu, kas cita starpā nosaka, ka komisijas 

darbojas saskaņā ar domes apstiprinātajiem nolikumiem, Civilās aizsardzības un katastrofas 

pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domes uzdevums 

ir apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu.  

Ievērojot iepriekš minēto un Limbažu novada domes 01.07.2019. vēstuli Nr.4.13.3.1/19/759 

“Par lēmuma nosūtīšanu” (saņemta Salacgrīvas novada domē 26.03.2021., reģistrēta ar reģ. Nr. 

3.11/494), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 41.panta pirmās daļas 

2.punktu, 61.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumiem Nr.582 

„Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām”, 2021.gada 

14.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Limbažu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma projektu 

(pielikumā). 

2. Lēmums stājas spēkā brīdī, kad to apstiprinājušas visas Limbažu sadarbības teritorijas 

pašvaldību domes. 

 

Lēmums Nr.132. Pielikums uz 3 lp. un Limbažu novada domes 2019.gada 1.jūlija vēstules 

Nr.4.13.3.1/19/759 kopija uz 5 lp. pievienoti protokolam. 

 

6. § 

Par saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām” apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada dome izskatījusi Salacgrīvas novada domes izpilddirektora 2021.gada 

6.aprīļa iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2021.gada 6.aprīlī ar reģ. Nr. 3.18/122), ar 

lūgumu izskatīt iespēju uz laiku līdz 2021.gada 31.decembrim apturēt Salacgrīvas novada domes 

2013.gada 20.novembra saistošo noteikumu Nr. 32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām” 

punktu darbību, kas nosaka nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskās vietās,  pamatojoties uz 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas  4.punktu, kā arī ņemot vērā Covid-19 

infekcijas izplatības ietekmi uz uzņēmējiem un ielu tirdzniecības veicējiem, saskaņā ar Covid-19 

infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24.panta pirmo un otro daļu, 2021.gada 14.aprīļa Finanšu 

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

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

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

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

saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

 

Lēmums Nr.133. Pielikums uz 1 lp., paskaidrojuma raksts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

7. § 

Par nekustamā īpašuma Vidzemes iela 31, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā sadali  

un atdalāmās zemes vienības nodošanu valstij 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs; izsakās D.Lejniece, D.Būmane) 

 

Salacgrīvas novada domē 2021.gada 26.februārī saņemts Nodrošinājuma valsts aģentūras, 

adrese:  Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV-1026 iesniegums (reģistrēts ar Nr. 3.12/307) par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Vidzemes iela 31, Salacgrīvā daļas nodošanu valstij, jaunas 

administratīvās ēkas būvniecībai (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkas 

būvniecībai). 

Pašvaldības nekustamai īpašums Vidzemes iela 31, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 006 0135, 

sastāv no zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0135, 20 103 kv.m platībā un reģistrēts uz 

pašvaldības vārda Vidzemes rajona tiesas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 

100000309976 . 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 

tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, 

kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var 

nodot bez atlīdzības citas atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas 

personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu 

bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai 

deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas 

publiskas personas vai valsts īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma 

atzīme par atvasinātas publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja 

nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas publiskas personas 

lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez 

atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta 

pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības 

nodod tai atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi. 

  Ņemot vērā iepriekš minēto un balstoties uz 2021.gada 14.aprīļa 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, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma  Vidzemes iela 31, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 006 0135, 

zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0135, daļu  zemes gabala 8580 kv.m platībā (platību 

precizējot pēc tā kadastrālās uzmērīšanas dabā), izveidojot jaunu nekustamo īpašumu 

(pielikums). 

2. Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai pieņemt lēmumu par zemes 

ierīcības projekta izstrādi īpašumam Vidzemes ielā 31, zemes vienības kadastra apz. 6615 006 

0135, atdalot zemes vienības daļu 8580 kv.m platībā. 
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3. Nodot valstij Iekšlietu ministrijas personā valsts funkciju nodrošināšanai īpašumā bez atlīdzības 

atdalīto zemes vienību 8580 kv.m platībā (platību precizējot pēc tā kadastrālās uzmērīšanas 

dabā). 

4. Noteikt aizliegumu Iekšlietu ministrijai nekustamo īpašumu atsavināt un apgrūtināt to ar lietu 

tiesībām, kā arī noteikt pienākumu Iekšlietu ministrijai bez atlīdzības nodot nekustamo īpašumu 

Salacgrīvas novada pašvaldībai, ja tas netiek izmantots valsts funkciju nodrošināšanai, attiecīgi 

par to izdarot atzīmi zemesgrāmatā. 

5. Izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošanu un reģistrēšanu valsts zemes dienesta kadastra 

informācijas sistēmā  - segt no Nodrošinājuma valsts aģentūras budžeta. 

 

Lēmums Nr.134. Pielikums uz 1 lp. un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2021.gada 26.februāra 

vēstules Nr.1.2.8-02/1268 kopija uz 2 lp. pievienot1 protokolam. 

 

 

8. § 

Par zemes vienību Uplejas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā atzīšanu 

par rezerves zemes fonda zemēm 

 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2015.gada 30.aprīļa atzinumu 

Nr.9-01/443447-7/1 “Par īpašuma tiesību atzīšanas atteikumu [..]” [..] ir ticis atteikts atzīt īpašuma 

tiesības uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemi 20,2 ha platībā 

“Uplejas” Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā.  

Saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, juridiskajām un fiziskajām 

personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, 

ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju 

sabiedrību “Latvijas Hipotēku un zemes banka”. 

Saskaņā ar likumā „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums” noteikto termiņu par zemi “Uplejas”, Salacgrīvas pagastā nav 

ticis noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums. 

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu 

pašvaldības pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir 

izbeigušās. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma nodaļa 

2015.gada 26.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.7-18/99 “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu [..] 

Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā”, ar kuru tika noteikts, ka [..] zemes lietošanas tiesības uz 

zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6672 001 0134 11,5 ha platībā, 6672 004 0260 4,7 ha 

platībā, 6672 004 0261 1,7 ha platībā, 6672 004 0266 1,7 ha platībā, 6672 004 0329 0,5 ha platībā 

un 6672 004 0330 0,1 ha platībā Uplejas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā ir izbeigušās 

2011.gada 30.decembrī. 

Saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta otrajā daļā noteikto, bijušais zemes lietotājs iegūst 

zemes nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi, savukārt 25.panta 21 daļā noteikts, ka zemes 

nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 

izbeigšanās un, ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, tad pašvaldība 

pieņem lēmumu par attiecīgās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.  

Ņemot vērā konstatēto faktu, ka zemes nomas līgums par zemes vienībām Uplejas, Salacgrīvas 

pagastā ar kadastra apzīmējumiem 6672 001 0134, 6672 004 0260, 6672 004 0261, 6672 004 0266, 

6672 004 0329 un 6672 004 0330 ar nomas pirmtiesīgajām personām nav ticis noslēgts un 

pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 21 daļu, kā arī saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 

Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 
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Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, 

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), 

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

 

1. Atcelt Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma nodaļas 2015.gada 26.jūnija lēmumu 

Nr.7-18/99 “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu [..] Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas 

novadā”. 

2. Ieskaitīt zemes vienības Uplejas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā ar kadastra 

apzīmējumiem 6672 001 0134, 6672 004 0260, 6672 004 0261, 6672 004 0266, 6672 004 0329 

un 6672 004 0330 rezerves zemes fondā. 

 

Lēmums Nr.135. Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma nodaļas 2015.gada 26.jūnija 

Lēmuma Nr.7-18/99 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

9. § 

Par pašvaldības piekrišanu īpašuma Blaumaņa ielā 8, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

sadalīšanai, jaunu nekustamo īpašumu izveidošanai 

 

Salacgrīvas novada dome un [..] 2019.gada 20.novembrī noslēgusi pirkuma līgumu Nr. 

9.3/22 par  pašvaldībai piederoša zemes gabala Blaumaņa ielā 8, Salacgrīvā, kadastra Nr.[..] (12 

416,00  kv.m platībā) pārdošanu. Līgumā pašvaldība paredzējusi atpakaļpirkuma tiesības, ja 

nekustamais īpašums netiek izmantots līgumā noteiktā mērķa – mazdārziņu teritorijas izmantošanai. 

2021.gada 26. martā [..] ir iesniedzis Salacgrīvas novada domē iesniegumu (reģ. Nr. 

3.16.2/358) ar lūgumu atļaut sadalīt zemes gabalu Blaumaņa iela 8, Salacgrīvā, kadastra Nr. [..] 

(piecpadsmit) zemes vienībās un reģistrēt tās kā atsevišķus nekustamos īpašumus, lai saskaņā ar 

biedrības statūtos noteikto mērķi, tiktu efektīvāk realizētas mazdārziņu apsaimniekošanas tiesības 

un katrs mazdārziņa lietotājs iegūtu īpašumā atdalīto zemes vienību, kas ir tā lietošanā. 

[..] ir veikusi nekustamā īpašuma sadalīšanu 15 (piecpadsmit) zemes vienībās, kas redzams 

Vidzemes rajona tiesas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.[..].  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, 2021.gada 14.aprīļa 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, Santa Čiževska, Agra 

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

dome NOLEMJ: 

  

1. Piekrist un atļaut [..] sadalīt nekustamo īpašumu Blaumaņa ielā 8, kadastra Nr.[..], zemes 

gabalu  ar kadastra apz. [..] 15 (piecpadsmit zemes vienībās), izveidojot jaunus nekustamos 

īpašumus, reģistrējot tos kā atsevišķus nekustamos īpašumus: 

1.1. Blaumaņa iela 8, kadastra apz.[..] -1243 kv.m platībā; 
1.2. Blaumaņa iela 10, kadastra apz. [..] -628 kv.m platībā; 
1.3. Blaumaņa iela 12, kadastra apz. [..] -600 kv.m platībā; 
1.4. Blaumaņa iela 14, kadastra apz. [..] - 631 kv.m platībā; 
1.5. Blaumaņa iela 16, kadastra apz. [..] -729 kv.m platībā; 
1.6. Blaumaņa iela 18, kadastra apz. [..] -666 kv.m platībā; 
1.7. Blaumaņa iela 20, kadastra apz. [..] -828 kv.m platībā; 
1.8. Grīvas iela  8A, kadastra apz. [..] -804 kv.m platībā; 
1.9. Grīvas iela 8B, kadastra apz. [..] -739 kv.m platībā; 
1.10. Grīvas iela  8C, kadastra apz. [..] -770 kv.m platībā; 
1.11. Grīvas iela  8D, kadastra apz. [..] -1390 kv.m platībā; 
1.12. Grīvas iela  8E, kadastra apz. [..] -786 kv.m platībā; 
1.13. Grīvas iela  8F, kadastra apz. [..] -1052 kv.m platībā; 
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1.14. Grīvas iela  8G, kadastra apz. [..] -1014 kv.m platībā; 
1.15. Grīvas iela  8H, kadastra apz. [..] -536 kv.m platībā. 

 

2. Atļaut [..] atsavināt 1. punktā minētos 15 jaunizveidotos nekustamos īpašumus [..] biedriem, 

kā tas paredzēts statūtos. 

3. Katram jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam ierakstīt atzīmi Vidzemes rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodalījumā, ka Salacgrīvas novada pašvaldībai ir atpakaļpirkuma tiesības, ja 

zemes gabals netiek izmantots mērķim - mazdārziņa teritorijas, atbilstoši 2019.gada 

20.novembrī noslēgtā pirkuma līgumam Nr. 9.3/22, nosakot atpakaļpirkuma cenu, kas 

proporcionāla katrai sadalītai zemes gabala platībai. 

 

Lēmums Nr.136. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

10. § 

Par pašvaldības piekrišanu īpašuma Salas ielā 19, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā sadalīšanai, 

jaunu nekustamo īpašumu izveidošanai 

 

Salacgrīvas novada dome un [..] 2019.gada 27.decembrī, noslēgusi pirkuma līgumu Nr. 

9.3/29 par  pašvaldībai piederoša zemes gabala Salas ielā 19, Salacgrīvā, kadastra Nr. [..] (0,588 ha 

platībā) pārdošanu. Līgumā pašvaldība paredzējusi atpakaļpirkuma tiesības, ja nekustamais īpašums 

netiek izmantots līgumā noteiktā mērķa – mazdārziņu teritorijas izmantošanai. 

2021.gada 29. martā [..] valdes locekle  iesniegusi Salacgrīvas novada domē iesniegumu 

(reģ. Nr. 3.16.2/384) ar lūgumu atļaut sadalīt zemes gabalu Salas ielā 19, Salacgrīvā, kadastra Nr. 

[..] 10 (desmit) zemes vienībās un reģistrēt tās kā atsevišķus nekustamos īpašumus, lai saskaņā ar 

biedrības statūtos noteikto mērķi, tiktu efektīvāk realizētas mazdārziņu apsaimniekošanas tiesības 

un katrs mazdārziņa lietotājs iegūtu īpašumā atdalīto zemes vienību, kas ir tā lietošanā. 

[..] ir veikusi nekustamā īpašuma sadalīšanu 10 (desmit) zemes vienībās, kas redzams 

Vidzemes rajona tiesas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. [..].  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, 2021.gada 14.aprīļa 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, Santa Čiževska, Agra 

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

dome NOLEMJ:  

 

1. Piekrist un atļaut [..] sadalīt nekustamo īpašumu Salas ielā 19, Salacgrīvā, kadastra Nr. [..], 10 

(desmit) zemes vienībās, izveidojot jaunus nekustamos īpašumus, reģistrējot tos kā atsevišķus 

nekustamos īpašumus: 

1.1. Salas iela 19, kadastra apz. [..] – 678 kv.m platībā; 

1.2. Salas iela 21, kadastra apz. [..] – 616 kv.m platībā; 

1.3. Salas iela 23, kadastra apz. [..] – 536 kv.m platībā; 

1.4. Salas iela 25, kadastra apz. [..] – 658 kv.m platībā; 

1.5. Salas iela 27, kadastra apz. [..] – 805 kv.m platībā; 

1.6. Salas iela 29, kadastra apz. [..] – 307 kv.m platībā; 

1.7. Salas iela 31, kadastra apz. [..] – 390 kv.m platībā; 

1.8. Salas iela 33, kadastra apz. [..] – 540 kv.m platībā; 

1.9. Salas iela 35, kadastra apz. [..] – 531 kv.m platībā; 

1.10. Salas iela 37, kadastra apz. [..] – 819 kv.m platībā. 

 

2. Atļaut [..] atsavināt 1. punktā minētos 10 jaunizveidotos nekustamos īpašumus [..] biedriem, kā 

tas paredzēts statūtos. 



19 

 

3. Katram jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam ierakstīt atzīmi Vidzemes rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodalījumā, ka Salacgrīvas novada pašvaldībai ir atpakaļpirkuma tiesības, ja 

zemes gabals netiek izmantots mērķim - mazdārziņa teritorijas, atbilstoši 2019.gada 

27.novembrī noslēgtā pirkuma līgumam Nr. 9.3/29, nosakot atpakaļpirkuma cenu, kas 

proporcionāla katrai sadalītai zemes gabala platībai. 

 

Lēmums Nr.137. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

11. § 

Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu telpai Ostas ielā 3, Salacgrīvā,  

Salacgrīvas novadā 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.februāra lēmumu Nr.52 „Par 

nedzīvojamās telpas Ostas ielā 3,  Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nosacītās nomas maksas izsolei 

noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2021.gada 23.marta Salacgrīvas novada domes 

pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.7, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu,  Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

Pārejas noteikumu 20.punktu, 2021.gada 14.aprīļa 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, Santa 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt 2021.gada 23.martā notikušās nomas tiesību izsoles rezultātus telpai Ostas ielā 3, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā (15 kv.m platībā) un saskaņā ar 2021.gada 23.marta Salacgrīvas 

novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.7, slēgt nomas 

līgumu par nomas tiesību piešķiršanu uz telpu Ostas ielā 3 (15 kv.m platībā) ar  [..], nosakot 

nomas maksu mēnesī EUR 33,00, papildus  nomas maksai nomnieks maksā par apkuri, 

elektrību, ūdeni un kanalizāciju pēc iznomātāja piestādītā rēķina. Nomnieks par saviem 

līdzekļiem uzstāda ūdens starpskaitītāju. 

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

nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noteikt nomas līguma termiņu 6 (seši) gadi. 

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

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

līgumu,  nomnieks kompensē īpašniekam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, kas 

ir  EUR 90,00 (deviņdesmit euro). 

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

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.138. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

2021.gada 23.marta izsoles protokola Nr.7 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

12. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Priežu ielā 1, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

 

Salacgrīvas novada dome 2021.gada 20.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.8 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Priežu iela 1, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu, 

pārdodot par brīvu cenu”.  
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Ņemot vērā to, ka pirmpirkuma tiesīgā persona [..] ir samaksājis  2021.gada 20.janvāra  

lēmuma Nr.8 pielikumā paziņojumā “Paziņojums par nekustamā īpašuma Priežu ielā 1, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā atsavināšanu” noteikto zemes starpgabala pirkuma maksu euro 2 295,00 (divi 

tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci euro), saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, 2021.gada 14.aprīļa 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, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda 

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

  

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

Priežu ielā 1, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6615 003 0187, pārdošanu par brīvu 

cenu euro 2 295,00 (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci euro) un noslēgt pirkuma līgumu 

ar pirmpirkuma tiesīgo personu [..]. 

2. Noteikt, ka zemes starpgabals Priežu ielā 1, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6615 

003 0187, kas sastāv no zemes vienības 385 kv.m  platībā ar zemes vienības kadastra 

apzīmējumu 6615 003 0184, pievienojams [..] īpašumam [..], kadastra Nr. [..], kas reģistrēts 

Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.[..]. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.139. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

13. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Miera iela 3A, Ainažos,  

Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

 

Salacgrīvas novada dome 2021.gada 17.februārī pieņēmusi lēmumu Nr.50 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma -zemes starpgabala Miera iela 3A, Ainažos, Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.3; 20.§). 

2021.gada 17. februāra lēmuma Nr.50, pielikuma “Nekustamā īpašuma – zemes starpgabala 

Miera iela 3A, Ainažos, Salacgrīvas novadā izsoles noteikumi”, punkts 6.2. nosaka, ka 

pirmpirkuma tiesīgai personai pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu jāiesniedz viena mēneša 

laikā no sludinājuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēšanas dienas (sludinājums publicēts 

laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, publikācijas datums 2021.gada 25.februāris Nr.2021/39.IZ6). 

Noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas piegulošās zemes [..] ar zemes vienību 

kadastra apz. [..] kopīpašniecēm [..] saņemts pieteikums (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 

2021.gada 2.martā ar reģ. Nr 3.16.2/228) par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Miera iela 

3A, Ainažos pirmpirkuma tiesību izmantošanu par nosacīto cenu EUR 2155,00.  

Ņemot vērā 2021.gada 26. marta Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.8, likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

14.panta otro daļu, kas  noteic, ka šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās mantas atsavināšana 

izsludināma šajā likumā noteiktajā kārtībā (11.pants), norādītajā termiņā no minētajām personām ir 

saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu, 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un to, ka pirmpirkuma 

tiesīgās personas - kopīpašnieces  [..] ir samaksājušas īpašuma nosacīto cenu EUR 2155,00 (divi 

tūkstoši viens simts piecdesmit pieci euro),  saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 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, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma zemes starpgabala 

Miera iela 3A, Ainažos, Salacgrīvas novadā, īpašuma kadastra Nr.6605 006 0110, kas sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apz.6605 006 0109 (0,0680 ha platībā) atsavināšanu par nosacīto 

cenu EUR  2155,00 (divi tūkstoši viens simts piecdesmit pieci euro) un noslēgt pirkuma līgumu 

ar [..] par ½ domājamo daļu zemes, [..] ¼ domājamo daļu zemes, un [..] ¼ domājamo daļu 

zemes pārdošanu. 

2. Noteikt, ka zemes starpgabals Miera iela 3A, Ainažos, Salacgrīvas novadā, īpašuma kadastra 

Nr.6605 006 0010, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz.6605 006 0109 (0,0680 ha 

platībā), pievienojams īpašumam [..], kadastra Nr. [..], kas reģistrēts Ainažu pilsētas 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr. [..]. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.140. Pielikums uz 1 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas 

komisijas 2021.gada 26.marta sēdes protokola Nr.8 kopija uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

14. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Vidzemes iela 22A, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu 

 

Salacgrīvas novada dome 2021.gada 17.februārī pieņēmusi lēmumu Nr.51 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Vidzemes iela 22A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.3; 

21.§). 

2021.gada 17.februāra lēmuma Nr.51, pielikuma “Nekustamā īpašuma – zemes starpgabala 

Vidzemes ielā 22A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā izsoles noteikumi”, punkts 6.2. nosaka, ka 

pirmpirkuma tiesīgai personai pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu jāiesniedz viena mēneša 

laikā no sludinājuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēšanas dienas (sludinājums publicēts 

laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, publikācijas datums 2021.gada 25.februāris (Nr.2021/39.IZ5).                  

Noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas, piegulošās zemes [..], kadastra Nr. [..] 

ar zemes vienības kadastra apz. [..] kopīpašniecēm [..] saņemts pieteikums (reģistrēts Salacgrīvas 

novada domē 2021.gada 2.martā ar reģ. Nr 3.16.2/229) par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala 

Vidzemes iela 22A, Salacgrīvā pirmpirkuma tiesību izmantošanu par nosacīto cenu EUR 1955,00.  

Ņemot vērā 2021.gada 26. marta Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.9, likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

14.panta otro daļu, kas  noteic, ka šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās mantas atsavināšana 

izsludināma šajā likumā noteiktajā kārtībā (11.pants), norādītajā termiņā no minētajām personām ir 

saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu, 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un to, ka pirmpirkuma 

tiesīgās personas – īpašuma [..], kadastra Nr. [..] kopīpašnieces [..] ir samaksājušas nekustamā  

īpašuma– zemes starpgabala Vidzemes iela 22A, kadastra Nr. 6615 003 0110 nosacīto cenu EUR 

1955,00 (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit pieci euro), saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 

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, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), 

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

 

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

Vidzemes iela 22A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, īpašuma kadastra Nr.6615 003 0110, kas 

sastāv no zemes vienības ar kadastra apz.6615 003 0110 (0,1748 ha platībā) atsavināšanu par 

nosacīto cenu EUR 1955,00 (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit pieci euro), un noslēgt 
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pirkuma līgumu ar nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr. [..] kopīpašniecēm [..] par ½ 

domājamās daļas no zemes pārdošanu un [..] par ½ domājamas daļas no zemes pārdošanu. 

2. Noteikt, ka zemes starpgabals Vidzemes iela 22A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, īpašuma 

kadastra Nr.6615 003 0110, pievienojams īpašumam [..], kadastra Nr. [..], kas reģistrēts 

Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.[..]. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.141. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas 2021.gada 26.marta sēdes protokola Nr.9 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

15. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.marta lēmumā Nr.98  

“Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Anitas”, Svētciemā, 

Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un 

atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” 

 

Salacgrīvas novada dome 2021.gada 17.martā pieņēmusi lēmumu Nr. 98 “Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Anitas”, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā,  Salacgrīvas 

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

Ņemot vērā 2021.gada 1.marta Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas protokolu Nr.5, saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 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, Santa 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Precizēt 2021.gada 17.marta lēmuma Nr.98 lemjošās daļas punktu Nr.2 un izteikt to šādā 

redakcijā: 

“2. Apstiprināt 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 1 240,00 (viens 

tūkstotis divi simti četrdesmit euro). 

 

2. Precizēt 2021.gada 17.marta lēmuma Nr.98 pielikuma “Paziņojums par nekustamā īpašuma ar 

nosaukumu Anitas, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu” punktu 

2.1 un izteikt to šādā redakcijā: 

“2.1 Zemes gabala  pirkuma maksa noteikta EUR 1 240,00 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit  

euro).” 

 

Lēmums Nr.142.  

 

 

16. § 

Par apbūvēta zemesgabala Anitas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu  

par nosacīto cenu 

 

Salacgrīvas novada dome 2021.gada 17.martā pieņēmusi lēmumu Nr.98 „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Anitas”, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā,  Salacgrīvas 

novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” 

(protokols Nr.4; 12.§) un 2021.gada 21.aprīlī lēmumu Nr.142 “Par grozījumiem Salacgrīvas novada 

domes 2021.gada 17.marta lēmumā Nr.98 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta 
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zemesgabala “Anitas”, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā,  Salacgrīvas novadā nodošanu 

atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu””. 

2021.gada 17.marta lēmuma Nr.98 pielikumā “Paziņojums par nekustamā īpašuma ar 

nosaukumu Anitas, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu”, noteikto 

apbūvēta zemesgabala nosacīto cenu EUR 1 240,00 pirmpirkuma tiesīgā persona [..] ir samaksājis. 

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

saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 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, Santa Čiževska, Agra 

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

dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - apbūvēta 

zemesgabala “Anitas”, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, īpašuma kadastra 

Nr.6672 007 0383, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz.6672 007 0383 (1140 kv.m 

platībā), pārdošanu par nosacīto cenu EUR 1 240,00 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit euro) 

un noslēgt pirkuma līgumu ar  [..]. 

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

tāmi, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.143. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

17. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Krišjāņa iela 8, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā pārdošanu par brīvu cenu un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada dome 2021.gada 17.martā pieņēmusi lēmumu Nr. 96 ”Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Krišjāņa iela 8, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

atsavināšanu”. 

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

daļas 1.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks, ja vēlas 

nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei, kā arī saskaņā ar šī likuma 5.panta otro daļu, 

8.panta trešo daļu, 10.pantu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un piekto daļu, ņemot vērā 2021.gada 

19.marta Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.6 un 2021.gada 14.aprīļa 

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, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), 

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

 

1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Salacgrīvā, Krišjāņa iela 8,  kadastra Nr. 6615 006 

0181, zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0179 (5001 kv.m platībā). 

2. Pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes starpgabalu Salacgrīvā, Krišjāņa iela 8, atsavināt ar 

nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam Salacgrīvā, Krišjāņa iela 

6, kadastra Nr. 6615 006 0027, zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0027, kas reģistrēts 

Vidzemes rajona tiesas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 263. 

3. Apstiprināt 1. punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 3 900,00 (trīs 

tūkstoši deviņi simti euro). 

4. Apstiprināt 1. punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, 

saskaņā ar pielikumu. 

5. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgai personai [..], adrese: [..]. 
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Lēmums Nr.144. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas 2021.gada 19.marta sēdes protokola Nr.6 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

18. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Valdemāra iela 33-1, Ainažos,  

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai 

 

Nekustamais īpašums – dzīvoklis Valdemāra iela 33-1, Ainažos, kadastra Nr. 6605 900 0012, 

sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 29,8 kv.m  un kopīpašuma domājamās daļas no būves ar 

kadastra apz. 6605 001 0064 003  2979/13712 un  kopīpašuma domājamās daļas no būves ar 

kadastra apz. 6605 001 0064 006  2979/13712. 

Nekustamais īpašums – dzīvoklis Valdemāra iela 33-1, Ainažos kadastra Nr. 6605 900 0012 

uz pašvaldības vārda reģistrēts Ainažu zemesgrāmatu nodalījumā Nr.430-1. 

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

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 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, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokli Valdemāra iela 

33-1, Ainažos, kadastra Nr. 6605 900 0012. 

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

ar nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu. 

3. Apstiprināt 1. punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles noteikumus kārtējā domes sēdē, pēc 

sertificēta vērtētāja tirgus atzinuma saņemšanas. 

 

Lēmums Nr.145.  

 

19. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Valdemāra iela 33-3, Ainažos,  

Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai 

 

Nekustamais īpašums – dzīvoklis Valdemāra iela 33-3, Ainažos, kadastra Nr. 6605 900 

0089, sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 29, kv.m  un kopīpašuma domājamās daļas no būves ar 

kadastra apz. 6605 001 0064 003  2898/13712 un  kopīpašuma domājamās daļas no būves ar 

kadastra apz. 6605 001 0064 006  2898/13712. 

Nekustamais īpašums – dzīvoklis Valdemāra iela 33-3, Ainažos kadastra Nr. 6605 900 0089 

uz pašvaldības vārda reģistrēts Ainažu zemesgrāmatu nodalījumā Nr.430-3. 

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

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 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, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpašumu - dzīvokli Valdemāra iela 

33-3, Ainažos, kadastra Nr. 6605 900 0089. 

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

nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu. 

3. Apstiprināt 1. punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles noteikumus kārtējā domes sēdē, pēc 

sertificēta vērtētāja tirgus atzinuma saņemšanas. 
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Lēmums Nr.146.  

 

20. § 

Par izsoles rīkošanu nedzīvojamai telpai Zītaru ielā 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā, nosacītās nomas maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

2021.gada 26.martā Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģ. Nr.3.16.2/359) 

par telpas iznomāšanu pašvaldības īpašumā Zītaru ielā 3, Korģenē pirmā stāva (23,6 kv.m platībā) 

frizētavas izveidei. 

 Izvērtējot ar lietu saistīto informāciju, tika konstatēts:  

Nekustamais īpašums Zītaru ielā 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, īpašuma kadastra Nr. 6672 

005 0216 ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums, kas reģistrēts Vidzemes rajona tiesas 

Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000247869. 

 Apsekojot īpašumu Korģenē, Zītaru ielā 3 (pirmā stāvā) un ņemot vērā ēkas ar kadastra 

apzīmējumu 6672 005 0216 001 inventarizācijas lietu, tās kopējā  platība ir 23,6 kv.m. 

 2021.gada 6.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemts sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja 

atzinums par telpas nomas maksu (izziņa reģistrēta 2021.gada 6.aprīlī ar reģ. Nr. 18.1.2/39) un 

2021.gada 9.aprīlī pašvaldības īpašumu mantas novērtēšanas komisija noteikusi nomas masu 

mēnesī telpai (izsoles sākumcenu, protokols Nr.7) EUR 73,00. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, 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, balstoties uz 2021.gada 14.aprīļa 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, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Rīkot nomas tiesību izsoli nedzīvojamai telpai pirmajā stāvā  Zītaru ielā 3, Korģenē ar kopējo 

platību 23,6 kv.m ar mērķi – uzņēmējdarbības veikšanai (pakalpojumu sniegšanai). 

2. Noteikt 1.punktā minētai telpai nosacīto nomas maksas sākumcenu izsolei vienam  mēnesim 

EUR 73,00 (septiņdesmit trīs euro 00 centi). 

3. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai mēnesī nomnieks maksā pievienotās vērtības un 

nekustamā īpašuma nodokli likumā noteiktā kārtībā. 

4. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai mēnesī nomniekam jāmaksā par elektrību, ūdeni un 

kanalizāciju pēc pašvaldības piestādītā rēķina. 

5.  Noteikt nedzīvojamās telpas nomas līguma termiņu  - 6 (seši) gadi no līguma noslēgšanas 

dienas. 

6. Noteikt, ka izsoles objekta nosolītajam jākompensē iznomātājam pieaicinātā sertificētā 

vērtētāja atlīdzības summu par nomas maksas noteikšanu, kas ir EUR 108,90 (Viens simts 

astoņi euro un 90 centi). 

7.  Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 

8. Apstiprināt telpu  nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

9. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

 

Lēmums Nr.147. Pielikumi uz 9 lp. izziņas par tirgus nomas maksas noteikšanu kopija uz 6 lp., 

Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas 2021.gada 9.aprīļa sēdes 

protokola Nr.7 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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21. § 

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

zemes gabaliem Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

 

Salacgrīvas novada pašvaldība ir izskatījusi [..] 2021.gada 24.februāra iesniegumu 

(reģistrēts ar Nr. 3.16.2/38) par pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu Liepupes pagastā Kārkliņi ar 

kadastra apzīmējumu 6660 005 0070 – 19,0 ha platībā, Smēdes 1 ar kadastra apz. 6660 002 0076 - 

2,94 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apz. 6660 002 0079 - 1,2 ha platībā iznomāšanu ar 

izmantošanas mērķi – lauksaimniecība, ar nomas termiņu - 6 gadi. 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto 

zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā 

vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda. 

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

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā - Noteikumi) 28. punktu, lēmumu par 

neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu pieņem iznomātājs. Saskaņā ar Noteikumu 35.punktu, šo 

noteikumu 33.punktā minēto informāciju par atvasinātas publiskas personas neapbūvētu 

zemesgabalu publicē attiecīgās atvasinātās publiskās personas tīmekļvietnē. Saskaņā ar Noteikumu 

33.6.punktu, pretendentu pieteikšanās termiņš nav īsāks par piecām darbdienām. Informācija par 

iepriekš minēto zemes vienību nomas iespējām tika ievietota pašvaldības mājaslapā: 

www.salacgriva.lv/ sadaļā/ īpašumi/ zemes noma - ar pieteikšanās termiņu līdz 2021.gada 

29.martam. 

Atsaucoties uz publikācijām par iepriekš minēto zemes gabalu iznomāšanu mājas lapā 

www.salacgriva.lv/ sadaļā/zemes noma ir saņemti iesniegumi no [..] (reģistrēts 2021.gada 26.martā 

Nr. 3.16.1/360) un [..] (reģistrēts 2021.gada 29.martā Nr.18.1.2/37). 

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

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

tiesības noteikumi” 28., 32. un 40.punktu, balstoties uz 2021.gada 10.martā saņemto sertificēta 

nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu iepriekš minētajiem zemes gabaliem 

(reģ. Nr. 18.1.2/30), ņemot vērā 2021.gada 14.aprīļa 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, Santa 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli zemes gabalam Liepupes pagastā Kārkliņi, zemes vienības 

kadastra apz. 6660 005 0070 19,0 ha platībā, pielikums Nr.2: 

1.1. Noteikt 1.punktā minētā zemes gabala nomas maksu gadā –  EUR 739,00. 

2. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli zemes gabalam Liepupes pagastā Smēdes - 1, zemes vienības 

kadastra apz. 6660 002 0076 2,94 ha platībā, pielikums Nr.2: 

2.1.Noteikt 2.punktā minētā zemes gabala nomas maksu gadā –  EUR 146,00. 

3. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli zemes gabala Liepupes pagastā ar zemes vienības kadastra 

apz. 6660 002 0079 1,2 ha platībā, pielikums Nr.2: 

3.1.Noteikt 3.punktā minētā zemes gabala nomas maksu gadā –  EUR 59,00. 

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

un nekustamā īpašuma nodokli. 

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

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

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

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

vērtētāja atlīdzības summu par nomas maksas noteikšanu, kas ir EUR 84,70 (astoņdesmit četri 

euro un 70 centi) par katru zemes vienību. 

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

http://www.salacgriva.lv/
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Lēmums Nr.148. Pielikumi uz 9 lp., izziņu par tirgus nomas maksas noteikšanu kopijas uz 9 lp. un 

iesniegumi uz 9.lp. pievienoti protokolam. 

 

 

22. § 

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

Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada dome 2021.gada 17.martā pieņēmusi lēmumu Nr.95 “Par pašvaldības 

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

atsavināšanai”. 

Ar 2021.gada 18.marta Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļas lēmumu Nr. 18.5/42 “Par zemes gabala Salacgrīvas pilsētā atzīšanu par 

starpgabalu”, zemes vienība Selgas ielā 5B ar kadastra apz. 6615 007 0237 noteikta kā strapgabals. 

Saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās 

daļas 1.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks, ja vēlas 

nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei, kā arī saskaņā ar šī likuma 5.panta otro daļu, 

8.panta trešo daļu, 10.pantu, ņemot vērā 2021.gada 19.marta Pašvaldības īpašumu novērtēšanas 

komisijas protokolu Nr.6 un balstoties uz 2021.gada 14.aprīļa 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, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes starpgabala Selgas iela 5B, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6615 007 0240, zemes vienības kadastra apz. 6615 007 0237 

(526 kv.m platībā) nosacīto cenu 2 800,00 euro (divi tūkstoši astoņi  simti euro). 

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

pielikumu. 

 

Lēmums Nr.149. Pielikums uz 5 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas 2021.gada 19.marta sēdes protokola Nr.6 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

23. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Krišjāņa iela 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un rakstiskas izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada dome 2021.gada 17.martā pieņēmusi lēmumu Nr.97 “Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma Krišjāņa iela 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai”. 

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

mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 6.panta trešo daļu, 8.panta trešo daļu, 9.panta otro 

daļu, 10.panta otro daļu, 13.pantu un 15.pantu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2021.gada 19.marta pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas protokolu Nr.6, saskaņā ar 2021.gada 14. aprīļa 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, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Krišjāņa iela 9, 

Salacgrīvā, kadastra Nr.6615 006 0206, zemes vienības ar kadastra apz. 6615 006 0177 (2041 

kv.m platībā). 

2. Apstiprināt 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu – EUR 1 900,00 (viens tūkstotis 

deviņi simti euro), tajā skaitā mežaudzes vērtība EUR 40,00. 

3. Apstiprināt rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.150. Pielikums uz 4 lp. un Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

novērtēšanas komisijas 2021.gada 19.marta sēdes protokola Nr.6 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

   

 

24. § 

Par Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17. februāra lēmuma Nr.47 “Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma Lini, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un rakstiskas 

izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu 

(debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs, A.Jankovska, L.Jokste; izsakās A.Zunde) 

 

Ņemot vērā 2021.gada 19.marta Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga 

rīkojumu Nr. 3.6/24 “Par nekustamā īpašuma izsoles Lini, Liepupes pagastā atcelšanu”, likuma Par 

pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17.punktu un saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 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, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Atcelt Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.februāra lēmumu Nr.47 “Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma Lini, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un rakstiskas 

izsoles noteikumu apstiprināšanu”. 

 

Lēmums Nr.151.  

 

 

25. § 

Par ceļa servitūta nodibināšanu Saules ielā 35, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

 

Salacgrīvas novada domē 2021.gada 29.martā saņemts [..] iesniegums (reģistrēts ar reģ. 

Nr.3.16.2/381) par ceļa servitūta noteikšanu pa pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu Saules iela 35, 

Tūjā, Liepupes pagastā, zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0474, par labu [..] īpašumam [..], 

īpašuma kadastra Nr. [..]. 

Ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu Nr.13;§48, zemes gabals 

Saules iela 35, Tūjā, Liepupes pagastā ar zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0474 (0,4 ha 

platībā) noteikts kā pašvaldībai piekritīgs. 

[..] uz īpašumu [..], īpašuma kadastra Nr. [..] īpašumtiesības nostiprinātas Liepupes pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr. [..]. 

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

2.punktu un Civillikuma 1231.panta 3.punktu, kā arī ņemot vērā 2021.gada 14.aprīļa 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, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

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

Liepupes pagastā, Tūjā, Saules iela 35, kadastra Nr. 6660 003 0474, zemes vienības kadastra 

apz. 6660 003 0474, par labu [..] īpašumam [..], īpašuma kadastra Nr.[..], piešķirot bezmaksas 

un uz neierobežotu laiku servitūta tiesības uz braucamo ceļu un kājceļu 3 m platumā un 30 m 

garumā, nosakot ceļa kopējo platību 90 kv.m, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju. 

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

līgumā iekļaujot nosacījumus, ka: 

2.1. Kalpojošā nekustamā īpašuma Saules iela 35 , Tūjā, Liepupes pagastā ar kadastra Nr. 6660 

003 0474, īpašnieks (Salacgrīvas novada pašvaldība) un Valdošā nekustamā īpašuma [..], 

īpašuma kadastra Nr.[..], īpašnieks ([..]) piekrīt servitūta līguma reģistrācijai zemesgrāmatā 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pēc nekustamā īpašuma Saules iela 35, Tūjā, Liepupes 

pagastā ar kadastra Nr. 6660 003 0474, īpašumtiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā. 

2.2. nekustamā īpašuma  [..], kadastra Nr.[..], īpašnieks [..] veic servitūta līguma reģistrēšanu 

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

un reģistrēšanu zemesgrāmatā pēc tam, kad pašvaldības īpašums, Saules iela 35, Tūjā, Liepupes 

pagastā ar īpašuma kadastra Nr. 6660 003 0474 ir  nostiprināts zemesgrāmatā; 

2.3. nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..] īpašniekam ir pienākums veikt braucamā ceļa 

uzturēšana un apsaimniekošanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 

nosacījumiem. 

3. Apstiprināt servitūta līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 

Lēmums Nr.152. Pielikumi uz 3 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

26. § 

Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli [..] 

(debatēs piedalās A.Jankovska, A.Alsberga) 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums, kas reģistrēts 2021.gada 31.martā ar 

Nr.3.16.2/ 392, ar lūgumu 2013.gada 2.janvāra dzīvokļa īres līgumu Nr. 8-2.6/37 par pašvaldības 

dzīvokļa [..] pārslēgt uz viņas vārda. 

Dzīvokļa īres līgums bijis noslēgts ar [..], kura mirusi 2021.gada 20.martā. 

[..] ir deklarējies un dzīvo pašvaldības dzīvoklī [..]. 

Saskaņā ar Finanšu nodaļas sniegto informāciju, par dzīvokli nav īres maksas parādu. 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, kurā noteikts, ka 

„īrnieka nāves gadījumā ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir 

tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot 

iepriekšējā īres līguma nosacījumus”, ņemot vērā 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada 

domes lēmuma Nr.448 “Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu”, punktu 1.3., 

saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 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, Santa Čiževska, Agra 

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

dome NOLEMJ:  

 

Piešķirt īres tiesības uz dzīvokli [..] (26,1 kv.m platībā) [..], nosakot īres maksu par 1 kv.m 

mēnesī – 0,14 euro un līguma termiņu – uz nenoteiktu laiku. 

Lēmums Nr.153. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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27. § 

Par nedzīvojamās telpas daļas Valdemāra ielā 50, Ainažos, Salacgrīvas novadā iznomāšanu 

 

Biedrības „Vecāki – Ainažu jaunatnei”, reģ. Nr. 50008142611, valdes priekšsēdētāja Inga 

Čekaļina 2021.gada 6. aprīlī Salacgrīvas novada domē iesniegusi iesniegumu (reģ. Nr.3.16.2/413) par  

daļu no telpas Nr.35 (3 kv.m platībā) iznomāšanu Valdemāra ielā 50, Ainažos biedrības projekta 

„Dziedi jūras maliņā!” realizēšanai - tautas tērpu uzglabāšanai. 

  Pašvaldības nekustamais īpašums Ainažos, Valdemāra ielā 50 ar būves kadastra apz.6605 

002 0107 001, sastāv no kultūras nama ēkas ar kopējo platību 632,70 kv.m, kas reģistrēts Ainažu 

pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000472336. 

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

daļas 2.punktu,  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 to, ka  nomas objekts tiek iznomāts biedrībai, kuras 

darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai, 2021.gada 6.aprīlī Salacgrīvas novada domes Finanšu 

nodaļa noteikusi telpas (3,0 kv.m platībā) Valdemāra ielā 50, Ainažos nomas maksu. 

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

daļas 2.punktu, 2018. gada 20. februāra  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 97 „Publiskas personas 

mantas iznomāšanas noteikumi”, balstoties uz 2021.gada 14.aprīļa Finanšu 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, Santa Čiževska, 

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

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt biedrībai „Vecāki – Ainažu jaunatnei”, reģ. Nr. 50008142611, Salacgrīvas novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Valdemāra ielā 50, Ainažos kultūras namā daļu no 

telpas Nr.35 ( 3 kv.m platībā). 

2. Iznomātās telpas daļas izmantošanas veids – tautas tērpu glabāšanai. 

3. Noteikt nomas termiņu 7 (septiņi) gadi. 

4. Noteikt nomas maksu eur 2.40 mēnesī. 

5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli. 

6. Apstiprināt nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu. 

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

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.154. Pielikums uz 2 lp., nomas maksas aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

28. § 

Par 2017.gada 31.janvārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/32 pagarināšanu 

 

Salacgrīvas novada domē 2020.gada 20.novembrī saņemts [..] iesniegums (reģ. Salacgrīvas 

novada domē ar reģ. Nr.3.16.2/1002) par 2017.gada 31.janvārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-

2.1/32 pagarināšanu zemes vienībām Liepupes pagastā Lēpes, kadastra apz. 6660 009 0408 (7,21 ha 

platībā) un Liecības, kadastra apz.6660 009 0560 ( 5,49 ha platībā). 
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Pašvaldība veikusi noslēgtā zemes nomas līguma izvērtējumu un konstatējusi, ka personai nav 

nomas maksas parādu, tā iznomāto zemes gabalu izmanto līgumā noteiktajam mērķim -  

lauksaimniecībai. Noslēgtā zemes nomas līguma termiņš ir spēkā līdz 2021.gada 31.maijam. 

Likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 6. 
1 panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 

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

un apbūves tiesības noteikumi” Noslēguma jautājumu 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. 

2021.gada 10. martā Salacgrīvas novada domes Tehniskās un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļā (reģistrēts ar Nr.18.1.2/30) saņemts Sertificēta nekustamā īpašuma tirgus 

vērtētāja vērtējums tirgus nomas maksas noteikšanai gadā zemes vienībām Liepupes pagastā Lēpes, 

kadastra apz. 6660 009 0408 (7,21 ha platībā) – euro 499,00 un Liecības, kadastra apz.6660 009 

0560 ar platību 5,49 ha – euro 328,00. 

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

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

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

apbūves tiesības noteikumi” 53., 56.punktu un Noslēguma jautājumu 137.punktu, un ņemot vērā 

2021.gada 14.aprīļa Attīstības komiteja 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, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda 

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

  

1. Pagarināt 2017.gada 31.janvārī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.8-2.1/32  ar  [..],  nosakot: 

1.1. nomas maksu gadā zemes vienībai Lēpes, kadastra apz. 6660 009 0408 (7,21 ha platībā) – 

euro 499,00 un zemes vienībai Liecības, kadastra apz.6660 009 0560 ar platību 5,49 ha – 

euro 328,00; 

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

vērtības nodokli. 

2. Pagarināt zemes nomas līguma darbības termiņu uz (12 divpadsmit) gadiem, tas ir līdz 

2033.gada 31.maijam. 

3. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja 

atlīdzības summu, kas ir 84,70 euro (astoņdesmit četri euro 70 centi) par katru zemes vienību. 

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

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.155. Izziņu par tirgus nomas maksas noteikšanu kopijas uz 6 lp. un iesnieguma kopija 

uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/299999#n3
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29. § 

Par 2013.gada 6.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/281 pagarināšanu Grīvas ielā 3, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2021.gada 1.aprīlī ar reģ. 

Nr.3.16.2/395) par zemes nomas līguma pagarināšanu sakņu dārza izmantošanai pašvaldībai 

piederošā zemes gabalā Grīvas ielā 3 ar zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0032 (520 kv.m 

platībā). 

Nekustamais īpašums Grīvas ielā 3, kadastra Nr. 66150060032, kas sastāv no zemes 

vienības 19 445 kv.m platībā uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas 

pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 235. 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 

„Par teritorijas plānojumiem” zemes gabals paredzēts pagaidu izmantošanai – sakņu dārziem. 

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” 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

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

29.3.apakšpunktu, saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 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, Santa 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Pagarināt 2013.gada 6.novembra zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala daļas ar zemes 

vienības kadastra apz. 6615 006 0032 (520 kv.m platībā) iznomāšanu sakņu (ģimenes) dārza 

izmantošanai, pielikums. 

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāku kā  Salacgrīvas novada domes 17.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 

„Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 

2.punktā noteikto. 

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

īpašuma nodokli. 

4. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 10 (desmit) gadi. 
5. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas 

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.156. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

30. § 

Par zemes gabala Apses, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu  

un nomas līguma slēgšanu 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi [..] 2021.gada 4.marta iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 

3.16.2/287) par  pašvaldībai piekritīga zemes gabala Apses, Ainažu pagastā ar kadastra apzīmējumu 

6625 003 0325 – 1,01 ha platībā, iznomāšanu ar izmantošanas mērķi – lauksaimniecība, ar nomas 

termiņu - 6 gadi. 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā 

ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir 

attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda. 

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

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā - Noteikumi) 28. punktu, lēmumu par 
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neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu pieņem iznomātājs. Saskaņā ar Noteikumu 35.punktu, šo 

noteikumu 33.punktā minēto informāciju par atvasinātas publiskas personas neapbūvētu 

zemesgabalu publicē attiecīgās atvasinātās publiskās personas tīmekļvietnē. Saskaņā ar Noteikumu 

33.6.punktu, pretendentu pieteikšanās termiņš nav īsāks par piecām darbdienām. Informācija par 

iepriekš minēto zemes vienību nomas iespējām tika ievietota pašvaldības mājaslapā: 

www.salacgriva.lv/ sadaļā/ īpašumi/ zemes noma - ar pieteikšanās termiņu līdz 2021.gada 

29.martam. 

 Saskaņā ar Noteikumu 29.8.punktu, šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 

46.punktus var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas 

tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par 

sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6.apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens 

pretendents. Līdz minētajam termiņam cits interesents pašvaldībā nav pieteicies. Saskaņā ar 

Noteikumu 6.punktu, nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos 

noteiktos nodokļus vai to kompensāciju, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu. Saskaņā ar 

Noteikumu 52.punktu, nomas maksas aprēķina periods ir viens ceturksnis. Nomas maksu samaksā 

ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām, ja puses nav vienojušās par citu norēķinu 

kārtību. Par nomas līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem iznomātājs aprēķina 

nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  

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

daļas 3.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta piekto daļu, likuma „Pievienotās 

vērtības nodokļa likums” 3.panta desmitās daļas 13.punktu, 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta 

noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 6., 28., 33., 

35., 52. punktiem, 2021.gada 10.martā saņemto sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja tirgus 

nomas maksu (reģ. Nr. 18.1.2/30), ņemot vērā 2021.gada 14.aprīļa 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, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt [..] zemes vienības daļu Ainažu pagastā, Apses ar kadastra apzīmējumu 6625 003 0325 

– 1,01 ha platībā, saskaņā ar pielikumu, nosakot zemes nomas maksu gadā – EUR 44,00 

(četrdesmit četru euro). 

2. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – lauksaimniecība. 

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

īpašuma nodokli. 

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

vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 84,70.  

5. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 6 (seši) gadi. 

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

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.157. Pielikums uz 1 lp., izziņas par tirgus nomas maksas noteikšanu kopija uz 3 lp. un 

iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

31. § 

Par zemes iznomāšanu Krišjāņa Barona ielā 1, Ainažos un nomas līguma slēgšanu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2021.gada 29.martā ar reģ. 

Nr.3.16.2/378) par zemes gabala daļas iznomāšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Krišjāņa 

Barona ielā 1, Ainažos ar zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0038 (621 kv.m platībā) sakņu 

dārza izmantošanai. 

http://www.salacgriva.lv/
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Nekustamais īpašums Krišjāņa Barona ielā 1, Ainažos, sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apz. 6605 003 0038 (19 907 kv.m platībā). 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 

„Par teritorijas plānojumiem” ietilpstošajiem bijušās Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju domes 

2005.gada 09.marta saistošiem noteikumiem Nr.1 „Par Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas 

plānu zemes gabals paredzēts dzīvojamo māju apbūves teritorijai. 

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” 3.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

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

29.3.apakšpunktu, saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 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, Santa 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt zemes gabala daļu [..] Krišjāņa Barona ielā 1 Ainažos,  zemes vienības kadastra apz. 

6605 003 0038 (621 kv.m platībā), sakņu (ģimenes) dārza izmantošanai, pielikums. 

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāku kā  Salacgrīvas novada domes 17.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 

„Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 

3.punktā noteikto. 

3. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā 2021.gada 1.maijā. 

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

īpašuma nodokli. 

5. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 10 (desmit) gadi. 
6. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas 

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.158. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

32. § 

Par daļu no pašvaldības zemes gabala Ezera ielā 11 un Mehanizācijas ielā 11, Liepupē,  

Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā iznomāšanu  un nomas līgumu slēgšanu 

(debatēs piedalās A.Jankovska; izsakās D.Būmane) 
 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2021.gada 24.februāra iesniegums (reģ. 

Nr.3.16.1/203), par zemes gabala daļas  Ezera ielā 11, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0494 

(237 kv.m. platībā) iznomāšanu, pielikumā iezīmētā teritorija Nr.33. 

Zemes gabals Ezera ielā 11, ar zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0494 (1,6834 ha 

platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs zemes gabals (Liepupes pagasta padomes 

2008.gada 24.septembra lēmums  Nr.13.48.§1.22). 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2021.gada 19.marta iesniegums (reģ. Nr.3.16.1/334), 

par zemes gabala daļas  Mehanizācijas ielā 11, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0486 (947 

kv.m platībā) iznomāšanu, pielikumā iezīmētā teritorija Nr.15. 

Zemes gabals Mehanizācijas ielā 11, ar zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0486 (1,6832 

ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs zemes gabals (Liepupes pagasta padomes 

2008.gada 24.septembra lēmums  Nr.13.48.§1.22). 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2021.gada 5.martā ar reģ. 

Nr.3.16.1/292) par pašvaldībai piederošā zemes gabala daļas Rīgas ielā 7, Tūjā ar zemes vienības 

kadastra apz. 6660 003 0396 (110 kv.m platībā) iznomāšanu sakņu dārza izmantošanai, daļa no 

pielikumā iezīmētās teritorijas Nr.24. 
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Zemes gabals Rīgas ielā 7, Tūjā, zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0396, (4,8714 ha 

platībā) reģistrēts uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda Liepupes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000496927. 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols 

Nr.5;28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu 

apstiprināšanu”, zemes gabaliem noteikts pagaidu izmantošanas mērķis -  sakņu dārzi. 

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 2021.gada 14.aprīļa 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, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt [..] daļu no zemes gabala Ezera ielā 11, Liepupē, Liepupes pagastā, zemes vienības 

kadastra apz. 6660 009 0494 (237 kv.m. platībā) (kadastra Nr. 6660 009 0518), saskaņā ar 

pielikumā iezīmēto teritoriju Nr.33. 

2. Iznomāt [..] daļu no zemes gabala Mehanizācijas ielā 11, Liepupē, Liepupes pagastā, zemes 

vienības kadastra apz. 6660 009 0486 (947 kv.m. platībā) (kadastra Nr.6660 009 0511), saskaņā 

ar pielikumā iezīmēto teritoriju Nr.15. 

3. Iznomāt [..] daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā, zemes vienības 

kadastra apz. 6660 003 0396 (110 kv.m platībā), daļu no pielikumā iezīmētās teritorija Nr. 24.  

4. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – personisko palīgsaimniecību vajadzībām 

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

dārzi). 

5. 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. 

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

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

īpašuma nodokli. 

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

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.159. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

33. § 

Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu zemes gabaliem Liepupes pagastā  

un Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2021.gada 2.martā ar reģ. 

Nr.3.16.2/232) par 2011.gada 29.aprīļa lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/33 

pagarināšanu īpašumā Salacgrīvas pagastā “Mežirbes”, zemes vienības kadastra apz. 6672 010 0058 

(4,0 ha platībā).  2011.gada 29.aprīlī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/33 (ar 

2013.gada 6.novembra vienošanos Nr. 1 Reģ. Nr. 8-2.1/238) termiņš ir līdz 2021.gada 30.aprīlim. 
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Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2021.gada 23.februārī ar reģ. 

Nr.3.16.2/202) par 2011.gada 10.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/52 

pagarināšanu īpašumā Salacgrīvas pagastā, Svētciemā, Rīgas ielā 4A, zemes vienības kadastra apz. 

6672 007 0342 (0,176 ha platībā) 1/15 domājamās daļas apmērā.  2011.gada 10.aprīlī noslēgtā  

lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/52  termiņš ir  līdz 2021.gada 31.maijam. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2021.gada 9.martā ar reģ. 

Nr.3.16.2/300) par 2011.gada 10.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/53 

pagarināšanu īpašumā Salacgrīvas pagastā , Svētciemā, Rīgas ielā 4A, zemes vienības kadastra apz. 

6672 007 0342 (0,176 ha platībā) 1/15 domājamās daļas apmērā.  2011.gada 10.aprīlī noslēgtā  

lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/53  termiņš ir  līdz 2021.gada 31.maijam. 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts 2021.gada 19.martā ar reģ. 

Nr.3.16.1/330) par 2011.gada 10.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/38 

pagarināšanu īpašumā Liepupes pagastā “Ozollapas”, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0061 

(1,3 ha platībā).  2011.gada 10.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/38 (ar 

2014.gada 29.decembra vienošanos Nr. 1 Reģ. Nr. 8-2.1/1) termiņš ir līdz 2021.gada 31.maijam. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2005.gada 

30.augusta Ministru kabineta noteikumu  Nr. 644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes 

nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, saskaņā ar 

2021.gada 14.aprīļa 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, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda 

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

 

1. Pagarināt ar [..] 2011.gada 29.aprīlī noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/33 

par zemes vienības Salacgrīvas pagastā “Mežirbes” ar kadastra apz. 6672 010 0058 (4,0 ha 

platībā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai. 

2. Pagarināt ar [..] 2011.gada 10.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/52 

par zemes vienības Salacgrīvas pagastā, Svētciemā, Rīgas ielā 4A ar kadastra apz. 6672 007 

0342 (0,176 ha platībā) 1/15 domājamās daļas apmērā iznomāšanu. 

3. Pagarināt ar [..] 2011.gada 10.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/53 

par zemes vienības Salacgrīvas pagastā, Svētciemā, Rīgas ielā 4A ar kadastra apz. 6672 007 

0342 (0,176 ha platībā) 1/15 domājamās daļas apmērā iznomāšanu. 

4. Pagarināt ar [..] 2011.gada 10.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/38 

par zemes vienības Liepupes pagastā “Ozollapas” ar kadastra apz. 6660 009 0061 (1,3 ha 

platībā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai. 

5. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 20 (divdesmit) gadi. 
6. Noteikt zemes nomas maksu gadā 0,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības. 
7. Papildus nomas maksai maksājams likumā noteiktais pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodoklis. 

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

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.160. Iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

34. § 

Par nekustamā īpašuma Niedru iela 9, Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu 

(debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs) 
 

Salacgrīvas novada domē 2021.gada 4.martā saņemts [..] biedrības  “MAKŠĶERNIEKU 

KLUBS” SALACKRASTI””, reģ. Nr.40008070909, adrese: Vidzemes iela 7-41, Salacgrīva, 
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biedrības valdes locekļa Ata Apeļa iesniegums (reģ. Nr.3.16.2/285) par nekustamā īpašuma Niedru 

iela 9, Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā nodošanu lietošanā biedrībai uz 20 gadiem apkārtējās vides 

aizsardzības, tai skaitā zivju resursu aizsardzības, organizētās makšķerēšanas nodrošināšanai, 

vietējās sabiedrības un tūristu izglītošanai, Salacas kā nacionālās lašu indeksa upes statusa 

nodrošināšanai un popularizēšanai, lai biedrība sadarbībā ar BIOR veiktu lašu un taimiņu zinātnisko 

datu vākšanas programmas izpildi, pārraudzītu tūristu plūsmu,  tūrisma attīstībai - laivošanas 

operatoru un laivotāju apkalpošanas nodrošināšanai. 

Nekustamais īpašums Niedru iela 9, Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, 

sastāv no zemes vienības kadastra apz. 6672 004 0142,  0,676ha platībā un administratīvās ēkas ar 

kadastra apz. 6672 004 0142 001, kas ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts 

Vidzemes rajona tiesas Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000601953. 

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

daļas 2.punktu,  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, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likums 6. 1 pantu,   balstoties uz 2021.gada 6. aprīlī sertificēta nekustamā 

īpašuma vērtētāja noteikto nomas maksu nekustama īpašumam Niedru ielā 9, Vecsalacā, 

Salacgrīvas pagastā (reģistrēts ar Nr. 18.1.2/39),  saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 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, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt biedrībai “MAKŠĶERNIEKU KLUBS” SALACKRASTI””, reģ. Nr.40008070909, 

nekustamo īpašumu Niedru iela 9, Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, kas 

sastāv no zemes vienības kadastra apz. 6672 004 0142,  0,676ha platībā un administratīvās ēkas 

ar kadastra apz. 6672 004 0142 001  (saskaņā ar pielikumā Nr.1 pievienoto zemes robežu 

shēmu).  

2. Noteikt 1.punktā minētā nekustamā īpašuma Niedru iela 9, Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā  

izmantošanas veidu – apkārtējās vides aizsardzības, tai skaitā zivju resursu aizsardzības, 

organizētās makšķerēšanas nodrošināšanai, Salacas kā nacionālās lašu indeksa upes statusa 

nodrošināšanai un popularizēšanai, sadarbībā ar BIOR veikt lašu un taimiņu zinātnisko datu 

vākšanas programmas izpildi, pārraudzīt tūristu plūsmu,  tūrisma attīstībai - laivošanas 

operatoru un laivotāju apkalpošanas nodrošināšanai, vietējās sabiedrības un tūristu izglītošanai, 

tūrisma attīstībai un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanai, tai skaitā labiekārtojuma elementu 

novietošana, ja to saskaņo Dabas aizsardzības pārvalde,  iesniedzot Salacgrīvas novada 

būvvaldē būvniecības ieceri (Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv). 

3. Noteikt, ka nomniekam jāievēro dabas parka “Salacas ieleja” dabas parka zonas teritorijas 

nosacījumi un  nomātajā objektā veicamās darbības jāsaskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi 

un citām nepieciešamajām institūcijām atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, kā 

arī jāsaņem nepieciešamās rakstveida atļaujas.  

4. Noteikt nekustamā īpašuma nomas maksu mēnesī   -  EUR 208,00 (divi simti astoņi euro), tai 

skaitā zemes nomas maksa mēnesī EUR 11,80 (vienpadsmit euro un 80 centi), bez pievienotās 

vērtība nodokļa. 

5. Noteikt, ka nomnieks patstāvīgi slēdz līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem par elektrību, ūdeni, 

kanalizāciju un atkritumu izvešanu. 
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6. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu – 20 gadi. 

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

īpašuma nodokli. 

8. Noteikt, ka nomniekam jākompensē iznomātājam pieaicinātā sertificētā vērtētāja atlīdzības 

summu par nomas maksas noteikšanu, kas ir EUR 108,90. 

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

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

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

 

Lēmums Nr.161. Pielikumi uz 4 lp., izziņas par tirgus nomas maksas noteikšanu kopija uz 4 lp. un 

iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

35. § 

Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu  

pilnsabiedrībai  “TACIS” 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi pilnsabiedrības „TACIS” (reģ. Nr. 40203281366, 

juridiskā adrese: Pērnavas iela 15-20, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033) biedru: individuālā 

komersanta „Gobulauki” (reģ. Nr. 44102032183, juridiskā adrese: Pērnavas iela 15-20, Salacgrīva, 

Salacgrīvas novads) individuālā komersanta Jāņa Rakuzova 2021.gada 1.marta iesniegumu 

(saņemts Salacgrīvas novada domē 2021.gada 1.martā, reģ.Nr.3.16.2/214),  sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Aļģes 1”  (reģ. Nr. 44103083651, juridiskā adrese: Pērnavas iela 52-3, 

Salacgrīva, Salacgrīvas novads) valdes priekšsēdētāja Jāņa Krūmiņa 2021.gada 26.marta 

iesniegumu (saņemts Salacgrīvas novada domē 2021.gada 26.martā, reģ.Nr.3.16.2/361) un Limbažu 

rajona Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju Valda Celmiņa zvejnieka saimniecība “RHODEUS” 

(reģ. Nr. 44101034810, juridiskā adrese: "Avotkalni 1" - 1, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas 

novads) īpašnieces Lindas Celmiņas 2021.gada 23.marta iesniegumu (saņemts Salacgrīvas novada 

domē 2021.gada 23.martā, reģ.Nr.3.16.2/341) (turpmāk tekstā – Pilnsabiedrības biedri), ar lūgumu 

izsniegt speciālo atļauju komercdarbībai zvejniecībā pilnsabiedrībai „TACIS”, lai zvejotu iekšējos 

ūdeņos. 

Atbilstoši 08.09.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz 

speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās 

atļaujas (licences) izsniegšanu” 4.punkta prasībām pilnsabiedrība “TACIS” biedri  iesnieguši 

iesniegumus un tam pievienotas šādas dokumentu kopijas: Pilnsabiedrības biedru Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Aļģes 1” 2020.gada pārskatu, individuālā komersanta „Gobulauki”, Limbažu 

rajona Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju Valda Celmiņa zvejnieka saimniecība “RHODEUS” 

un  individuālā komersanta Jāņa Rakuzova 2020.gada ienākumu deklarācija; Valsts ieņēmumu 

dienesta izsniegta izziņa par pretendenta nodokļu samaksu.   

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 08.09.2009. Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, 

kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 7. un 9.punktu, kā arī 

saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 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, Santa Čiževska, Agra 

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

dome NOLEMJ:  

 

Izsniegt speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Salacas upē 

uz pieciem gadiem pilnsabiedrībai "TACIS" (reģ. Nr. 40203281366, juridiskā adrese: Pērnavas iela 

15-20, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033). 
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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.162. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegumi uz 25 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

36. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas tiesību piešķiršanu iekšējos ūdeņos, Salacas upē,  

Nēģu tacī Nr.3 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi pilnsabiedrības „TACIS” (reģ. Nr. 40203281366, 

juridiskā adrese: Pērnavas iela 15-20, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033) biedru: individuālā 

komersanta „Gobulauki” (reģ. Nr. 44102032183, juridiskā adrese: Pērnavas iela 15-20, Salacgrīva, 

Salacgrīvas novads) individuālā komersanta Jāņa Rakuzova,  Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aļģes 1”  (reģ. Nr. 44103083651, juridiskā adrese: Pērnavas 

iela 52-3, Salacgrīva, Salacgrīvas novads) valdes priekšsēdētāja Jāņa Krūmiņa 2021.gada 26.janvāra 

iesniegumu (saņemts Salacgrīvas novada domē 2021.gada 3.februārī, reģ.Nr.3.16.2/127) un 

Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju Valda Celmiņa zvejnieka saimniecība 

“RHODEUS” (reģ. Nr. 44101034810, juridiskā adrese: "Avotkalni 1" - 1, Salacgrīvas pagasts, 

Salacgrīvas novads) īpašnieces Lindas Celmiņas 2021.gada 23.marta iesniegumu (saņemts 

Salacgrīvas novada domē 2021.gada 23.martā, reģ.Nr.3.16.2/342) (turpmāk tekstā – Pilnsabiedrību 

biedru), ar lūgumu lauzt ar Pilnsabiedrību biedru noslēgtos rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 

līgumus un pārslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu iekšējos ūdeņos, Salacas upē, nēģu 

tacī Nr.3 uz piecpadsmit gadiem ar pilnsabiedrību „TACIS” (reģ. Nr. 40203281366, juridiskā 

adrese: Pērnavas iela 15-20, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033). 

Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

Ar Salacgrīvas novada domes 2021.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.162 „Par speciālās atļaujas 

komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu pilnsabiedrībai  “TACIS””, pilnsabiedrībai 

“TACIS” izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Salacas 

upē. 

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”, 02.05.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.295 “Noteikumi par 

rūpniecisko zveju 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 2021.gada 14.aprīļa 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, 

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

  

1. 2021.gada 30.aprīlī lauzt Salacgrīvas novada domes noslēgto: 

1.1. 2020.gada  29.maija Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.8.2.2/126 (Latvijas 

zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēmas Nr. 4.1-16/2021/491) ar 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Aļģes 1”; 

1.2. 2020.gada  29.maija Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.8.2.2/127 (Latvijas 

zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēmas Nr. 4.1-16/2021/492) ar 

individuālo komersantu „Gobulauki”; 

1.3. 2020.gada  29.maija Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.8.2.2/128 (Latvijas 

zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēmas Nr. 4.1-16/2021/490) ar 
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Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju Valda Celmiņa zvejnieka 

saimniecību “RHODEUS”. 

2. Iznomāt pilnsabiedrībai “Tacis” (reģ. Nr. 44102032183, juridiskā adrese: Pērnavas iela 15-20, 

Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033) rūpnieciskās zvejas tiesības komercdarbībai 

zvejniecībā iekšējos ūdeņos nēģu tacī Nr.3, kas atrodas  Salacas upē, lejpus Pociema tilta uz 

laiku no 2021.gada 1.maija uz laiku līdz 2036.gada 31.janvārim, nosakot zvejas rīku limitu - 25 

(divdesmit pieci) nēģu murdi.  

3. Noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesības nomas līgumu komerciālajai zvejai iekšējos ūdeņos nēģu 

tacī Nr.3, kas atrodas  Salacas upē, lejpus Pociema tilta ar pilnsabiedrību “Tacis” (reģ. Nr. 

44102032183, juridiskā adrese: Pērnavas iela 15-20, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033). 

 

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.163. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

37. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.novembra lēmumā Nr.444  

“Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai” 

 

Pamatojoties uz to, ka Salacgrīvas novada dome 2021. gada 17. februārī pieņēma lēmumu 

Nr. 31 “Par saistošo noteikumu Nr. 2 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020. gada 16. 

septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu”, 

pieteikumu vērtēšanas komisija veica atkārtotu pieteikumu, kuriem tika piešķirts līdzfinansējums 

inženierkomunikāciju izbūvei dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 

vērtēšanu. 

Pēc Salacgrīvas novada būvvaldes sniegtās informācijas tika arī secināts, ka iepriekš vērtējot 

pieteikumu, kuru bija iesniedzis [..], par nekustamo īpašumu [..], ir radusies kļūda un nekustamais 

īpašums [..] ir nodots ekspluatācijā 1999. gadā, līdz ar to minētajam nekustamajam īpašumam nevar 

tikt konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi, tāpēc pieteikumu vērtēšanas komisija veica 

atkārtotu [..] pieteikuma vērtēšanu. 

Saskaņā ar pieteikumu vērtēšanas komisijas 01.04.2021. pieteikumu vērtēšanas sanāksmes 

protokolu Nr. 4 un 2021.gada 14. aprīļa 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, Santa Čiževska, Agra 

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

dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus 2020. gada 19. novembra lēmumā Nr. 444 “Par 

pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas 

sistēmai” (turpmāk tekstā – Lēmums): 

 

1. Lēmuma skaidrojošās daļas trešo rindkopu izteikt šādā redakcijā: Pieslēguma būvniecības 

kopējās izmaksās tiek ietverti izdevumi par būvdarbiem, ieskaitot normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus. 

2. Lēmuma skaidrojošās daļas ceturto rindkopu izteikt šādā redakcijā: Saskaņā ar Saistošo 

noteikumu 8. punktu līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā no pieslēguma būvniecības 

kopējām izmaksām (4. punkts), bet ne vairāk kā 4000,00 EUR par viena nekustamā īpašuma 
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pieslēgumu, 5.1. punktā norādītajām personām, ja tās atbilst 6.1. – 6.11. apakšpunktos 

norādītajiem kritērijiem. 

3. Svītrot Lēmuma skaidrojošās daļas piekto rindkopu. 

4. Lēmuma skaidrojošās daļas 17. punktu izteikt šādā redakcijā: [..] iesniedzis 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 Saistošo noteikumu 17. punkta apakšpunktu prasībām. 

5. Lēmuma lemjošās daļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10. un 1.11. punktus 

izteikt šādā redakcijā: 

1.1.  [..] 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 4000 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 4000 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 noteikajam kritērijam); 

1.3.  [..] kanalizācijas sistēmas izbūvei no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma 

vietas līdz kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai   divu dzīvokļu dzīvojamai mājai [..] 

– 100 % apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, kuras nav lielākas par 4000 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);  

1.4.  [..] kanalizācijas sistēmas izbūvei no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma 

vietas līdz kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai [..] 

– 100 % apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, kuras nav lielākas par 4000 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; 

1.5.  [..] 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 4000 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) un līdzfinansējumu 

piešķirt aprēķinot proporcionāli domājamo daļu skaitam (½ domājamās daļas no 

dzīvojamās mājas); 

1.6.  [..] kanalizācijas sistēmas izbūvei no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma 

vietas līdz kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai [..] 

– 100 % apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, kuras nav lielākas par 4000 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 noteiktajam kritērijam);  

1.7.  [..] 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 4000 euro, 

piešķiramā līdzfinansējuma apmēru nosakot atbilstoši būvniecības iepirkuma rezultātiem 

un ņemot vērā saistošo noteikumu 4.punkta nosacījumus (līdzfinansējuma saņēmējs 

atbilst  Saistošo noteikumu 6.9. apakšpunktā noteiktajam kritērijam);   



42 

 

1.8.  [..] 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 4000 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 noteiktajam kritērijam);  

1.9. [..] kanalizācijas sistēmas izbūvei no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma 

vietas līdz kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai daudzdzīvokļa dzīvojamai mājai – 

100 % apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, kuras nav lielākas par 4000 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); 

1.10. [..] 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 4000 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 noteiktajam kritērijam). 

1.11. [..] 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 4000 euro, 

piešķiramā līdzfinansējuma apmēru nosakot atbilstoši būvniecības iepirkuma rezultātiem 

un ņemot vērā saistošo noteikumu 4.punkta nosacījumus (līdzfinansējuma saņēmējs 

atbilst Saistošo noteikumu 6.3. apakšpunktā noteiktajam kritērijam);. 

6. Papildināt Lēmuma lemjošo daļu ar 1.12. punktu šādā redakcijā: [..] 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 4000 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 norādītajam 

kritērijam. 

7. Lēmuma lemjošās daļas 2. punktu izteikt šādā redakcijā: Pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma 

summu precizēt pēc būvniecības iepirkuma rezultātu apstiprināšanas un slēgt līgumu ar 

būvuzņēmēju par kanalizācijas pieslēguma izbūvi. 

8. Svītrot Lēmuma lemjošās daļas 4.9. punktu. 

9. Svītrot Lēmuma lemjošās daļas 5. punktu. 

 

Lēmums Nr.164. Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas dzīvojamo māju 

pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai komisijas pieteikumu vērtēšanas 2021.gada 

1.aprīļa  sanāksmes protokols Nr.4 uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

38. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.decembra lēmumā Nr.484  

“Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai” 

 

Pamatojoties uz to, ka Salacgrīvas novada dome 2021. gada 17. februārī pieņēma lēmumu 

Nr. 31 “Par saistošo noteikumu Nr. 2 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020. gada 16. 

septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu”, 

pieteikumu vērtēšanas komisija veica atkārtotu pieteikumu, kuriem tika piešķirts līdzfinansējums 
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inženierkomunikāciju izbūvei dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 

vērtēšanu. 

Saskaņā ar pieteikumu vērtēšanas komisijas 01.04.2021. pieteikumu vērtēšanas sanāksmes 

protokolu Nr. 4 un 2021. gada 14. aprīļa Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, 

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

Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska,  Anda 

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

dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus 2020. gada 16. decembra lēmumā Nr. 484 “Par 

pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas 

sistēmai” (turpmāk tekstā – Lēmums): 

 

1. Lēmuma skaidrojošās daļas trešo rindkopu izteikt šādā redakcijā: Pieslēguma būvniecības 

kopējās izmaksās tiek ietverti izdevumi par būvdarbiem, ieskaitot normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus. 

2. Lēmuma skaidrojošās daļas ceturto rindkopu izteikt šādā redakcijā: Saskaņā ar Saistošo 

noteikumu 8. punktu līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā no pieslēguma būvniecības 

kopējām izmaksām (4. punkts), bet ne vairāk kā 4000,00 EUR par viena nekustamā īpašuma 

pieslēgumu, 5.1. punktā norādītajām personām, ja tās atbilst 6.1. – 6.11. apakšpunktos 

norādītajiem kritērijiem. 

3. Svītrot Lēmuma skaidrojošās daļas piekto rindkopu. 

4. Lēmuma lemjošās daļas 1.1., 1.2., un 1.3., punktus izteikt šādā redakcijā: 

1.1.  [..] 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 4000 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 4000 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 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 4000 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). 

5. Lēmuma lemjošās daļas 2. punktu izteikt šādā redakcijā: Pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma 

summu precizēt pēc būvniecības iepirkuma rezultātu apstiprināšanas un slēgt līgumu ar 

būvuzņēmēju par kanalizācijas pieslēguma izbūvi. 

6. Svītrot Lēmuma lemjošās daļas 4. punktu. 

 

Lēmums Nr.165.  
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39. § 

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§), grozījumi izdarīti ar Salacgrīvas novada domes 2021. gada 17. februāra 

sēdes lēmumu Nr. 31 (protokols Nr. 3; 1§). 

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 būvniecības kopējās izmaksās tiek 

ietverti izdevumi  par būvdarbiem, ieskaitot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. 

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 8. punktu līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā no 

pieslēguma būvniecības kopējām izmaksām (4. punkts), bet ne vairāk kā 4000,00 EUR par viena 

nekustamā īpašuma pieslēgumu, 5.1 punktā norādītajām personām, ja tās atbilst 6.1. - 6.11. 

apakšpunktos norādītajiem kritērijiem. 

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 15. 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. 

2021. gada 1. aprīļa komisijas pieteikumu vērtēšanas sanāksmes protokolā Nr. 5 ir norādīts, ka 

pieteikumus iesniegušas 8 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 

politiski represēta persona. [..] pieteikums atbilst visām Saistošo noteikumu 17. punkta 

apakšpunktu prasībām; 

3. [..] iesniedzis visus Saistošajos noteikumos prasītos dokumentus. [..] nekustamajā īpašumā [..] 

ir deklarēts no 2020. gada 27. oktobra, savukārt Saistošo noteikumu 5.1. apakšpunktā 

noteikts, ka līdzfinansējumu piešķir privātpersonai, kuras deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu 

gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir Saistošo noteikumu 3. punkta prasībām atbilstošajā 

īpašumā. [..] pieteikums neatbilst Saistošo noteikumu 17.2. apakšpunktā noteiktajām 

prasībām; 

4. [..] iesniedzis visus Saistošajos noteikumos prasītos dokumentus. [..] deklarētā adrese vismaz 

vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir 3. punkta prasībām atbilstošajā īpašumā un viņa 

pirmās pakāpes radinieka – mātes deklarētā adrese vismaz vienu gadu pirms pieteikuma 

iesniegšanas ir 3. punkta prasībām atbilstošajā īpašumā un ir pensionāre. [..] pieteikums atbilst 

Saistošo noteikumu 17. punkta apakšpunktu prasībām; 

5. [..] iesniegusi visus Saistošajos noteikumos prasītos dokumentus. Māras Zapevālovas adrese 

vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir 3. punkta prasībām atbilstošajā īpašumā 

un ir pensionāre. [..] pieteikums atbilst Saistošo noteikumu 17. punkta apakšpunktu prasībām; 

6. [..] 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 

Saistošo noteikumu 17. punkta apakšpunktu prasībām; 

7. [..] iesniegusi visus Saistošajos noteikumos prasītos dokumentus. [..] deklarētā adrese vismaz 

vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir 3. punkta prasībām atbilstošajā īpašumā un ir 



45 

 

persona ar invaliditāti. [..] pieteikums atbilst Saistošo noteikumu 17. punkta apakšpunktu 

prasībām; 

8. [..] iesniegusi visus Saistošajos noteikumos prasītos dokumentus. [..] pieteikumā norādījusi, 

ka līdzfinansējums nepieciešams kanalizācijas sistēmas izbūvei no centralizētās kanalizācijas 

sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai dzīvojamai mājai [..]. 

Pieteikumā norādīts, ka [..] laulātā deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma 

iesniegšanas ir Saistošo noteikumu 3. punkta prasībām atbilstošajā īpašumā un ir pensionārs 

un persona ar invaliditāti. Saistošo noteikumu 5.1. punktā ir noteikts, ka līdzfinansējumu 

piešķir fiziskai personai, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz 3. punkta 

prasībām atbilstošu nekustamo īpašumu un tās deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms 

pieteikuma iesniegšanas ir 3. punkta prasībām atbilstošajā īpašumā, ja tā vai tās laulātais, kuru 

deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir 3. punkta prasībām 

atbilstošajā īpašumā, atbilst vismaz vienam 6. punktā minētajam kritērijam. [..] deklarētā 

dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas nav Saistošo noteikumu 3. 

punkta prasībām atbilstošajā īpašumā. [..] pieteikums neatbilst Saistošo noteikumu 17.2. 

apakšpunktā noteiktajām prasībām. 

2021. gada 1. aprīļa komisijas pieteikumu vērtēšanas sanāksmes protokolā Nr. 5 ir 

norādīts, ka 2021. gada 31. martā [..] iesniedzis iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izvērtēt viņa 

iepriekš iesniegto pieteikumu par Salacgrīvas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu 

dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Atkārtoti pārskatot 2020. 

gada 27. oktobrī iesniegto [..] pieteikumu tika secināts, ka [..] iesniedzis visus Saistošajos 

noteikumos prasītos dokumentus. [..] nekustamajā īpašumā [..] ir deklarēts no 2020. gada 10. 

augusta, savukārt Saistošo noteikumu 5.1. apakšpunktā noteikts, ka līdzfinansējumu piešķir 

privātpersonai, kuras deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas 

ir Saistošo noteikumu 3. punkta prasībām atbilstošajā īpašumā. [..] pieteikums neatbilst 

Saistošo noteikumu 17.2. apakšpunktā noteiktajām 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, 2021.gada 14.aprīļa 

Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis 

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

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – 2 

(Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), 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 [..] – 

100 % apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, kuras nav lielākas par 4000 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 daudzdzīvokļa dzīvojamai mājai – 

100 % apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, kuras nav lielākas par 4000 euro, 
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piešķiramā līdzfinansējuma apmēru nosakot atbilstoši būvniecības iepirkuma rezultātiem 

un ņemot vērā saistošo noteikumu 4.punkta nosacījumus (līdzfinansējuma saņēmējs 

atbilst Saistošo noteikumu 6.5. apakšpunktā noteikajam kritērijam); 

1.3. [..] kanalizācijas sistēmas izbūvei no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma 

vietas līdz kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai – 

100 % apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, kuras nav lielākas par 4000 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 noteiktajam kritērijam);  

1.4. [..] 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 4000 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 noteiktajam kritērijam; 

1.5. [..] 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 4000 euro, 

piešķiramā līdzfinansējuma apmēru nosakot atbilstoši būvniecības iepirkuma rezultātiem 

un ņemot vērā saistošo noteikumu 4.punkta nosacījumus (līdzfinansējuma saņēmējs 

atbilst Saistošo noteikumu 6.1. apakšpunktā noteiktajam kritērijam) un līdzfinansējumu 

piešķirt aprēķinot proporcionāli domājamo daļu skaitam (½ domājamās daļas no 

dzīvojamās mājas); 

1.6. [..] kanalizācijas sistēmas izbūvei no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma 

vietas līdz kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai viendzīvokļu dzīvojamai mājai [..] – 

100% apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, kuras nav lielākas par 4000 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 būvuzņēmēju par kanalizācijas pieslēguma izbūvi. 

3. Pašvaldības līdzfinansējuma summā iekļauti normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, kuru 

ieturēšanu un nomaksu nodrošina pašvaldība.  

4. 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” 20.2.apakšpunktu: 

4.1. Nepiešķirt līdzfinansējumu [..] kanalizācijas sistēmas izbūvei no centralizētās 

kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai 

dzīvojamai mājai [..], ņemot vērā to, ka persona neatbilst Saistošo noteikumu 17.2. 

apakšpunktā un 5.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām (personas deklarētā dzīvesvieta 

vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas nav Saistošo noteikumu 3.punkta 

prasībām atbilstošā nekustamā īpašumā attiecībā, uz kuru iesniegts pieteikums par 

līdzfinansējuma piešķiršanu); 

4.2. Nepiešķirt līdzfinansējumu [..] kanalizācijas sistēmas izbūvei no centralizētās 

kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai 

nekustamam īpašumam [..], ņemot vērā to, ka persona neatbilst Saistošo noteikumu 17.2. 

apakšpunktā un 5.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām (personas deklarētā dzīvesvieta 

vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas nav Saistošo noteikumu 3.punkta 

prasībām atbilstošā nekustamā īpašumā attiecībā, uz kuru iesniegts pieteikums par 

līdzfinansējuma piešķiršanu); 

4.3. Nepiešķirt līdzfinansējumu [..] kanalizācijas sistēmas izbūvei no centralizētās 

kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai 

dzīvojamai mājai,  [..] ņemot vērā to, ka persona neatbilst Saistošo noteikumu 17.2. 
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apakšpunktā un 5.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām (personas deklarētā dzīvesvieta 

vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas nav Saistošo noteikumu 3.punkta 

prasībām atbilstošā nekustamā īpašumā attiecībā, uz kuru iesniegts pieteikums par 

līdzfinansējuma piešķiršanu).  

 

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.166. Administratīvais akts uz 2 lp., Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanas dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai komisijas 

pieteikumu vērtēšanas 2021.gada 1.aprīļa  sanāksmes protokols Nr.5 uz 5 lp. un iesniegumi uz 38 

lp.  pievienoti protokolam. 

 

 

40. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.februāra lēmumā Nr.79  

“Par atbalsta piešķiršanu Salacgrīvas novada ģimenes ārstu praksēm” 

(debatēs piedalās A.Jankovska, A.Alsberga, D.Straubergs, K.Borozdina; izsakās D.Lejniece) 

D.Straubergs ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu un izsakās par iespēju deputātiem, 

kuri uzskata, ka ģimenes ārsteI A.Līdumai domes piešķirtais finansējums jāatmaksā, iesniegt 

iesniegumu ar šādu priekšlikumu. 

 

Saskaņā ar 2021. gada 14. aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 

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

Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska,  Anda Alsberga, Jānis 

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

izdarīt šādu grozījumu Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.februāra lēmumā Nr.79 “Par 

atbalsta piešķiršanu Salacgrīvas novada ģimenes ārstu praksēm”: 

 

 Lēmuma 1.5.punktu izteikt šādā redakcijā: “1.5. Saimnieciskās darbības veicēja – ģimenes 

ārste Anita Līduma, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 02095911586, 3000 euro (trīs tūkstoši 

euro).” 

 

Lēmums Nr.167.  

 

 

41. § 

Par naudas balvas piešķiršanu Salacgrīvas Mākslas skolas direktoram Imantam Klīdzējam 

par izcilu pedagoģisko darbību un nozīmīgu ieguldījumu kultūrizglītības attīstībā  

Salacgrīvas novadā un Latvijā 

(ziņo D.Straubergs) 
 

Izskatījusi Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes jautājumos Evijas Keiseles 12.04.2021. iesniegumu (Reģ.Nr. 3.18/137) par to, ka  

Salacgrīvas Mākslas skolas direktors, Imants Klīdzējs ir ieguvis Latvijas Nacionālā kultūras centra 

iedibināto Jāņa Cimzes balvu. Cimzes balva ir īpašs LNKC apbalvojums skolas pedagogam - 

izcilībai par ilggadēju pedagoģisko darbību un būtisku ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā, 

to piešķir vienu reizi mūžā. Cimzes balvu katru gadu piešķir diviem pedagogiem šādos izglītības 

virzienos: mūzika, deja vai māksla un dizains.  I. Klīdzēju šai  balvai rekomendēja Salacgrīvas 

Mākslas skolas pedagogi un kolēģi. Iesniegumā norādīts, ka I. Klīdzējs ir ilggadējs Salacgrīvas 
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novada pašvaldības iestādes vadītājs, skolotājs, keramiķis ar trīsdesmit septiņu gadu pedagoģisko 

pieredzi, viņš ir personība, kas spēj aizraut ar idejām, iemācīt jaunajai paaudzei vienlaikus radošu 

un profesionālu attieksmi. Vairākus gadus pēc kārtas, Salacgrīvas Mākslas skolas audzēkņi ir 

ieguvuši godalgotas pirmās vietas nacionālā līmenī. Salacgrīvā no 2007.gada tiek kurināts 

Naborigama ceplis keramikas darbu apdedzināšanai. I. Klīdzējs aktīvu dalību ņēmis Niedru 

festivālā, Smilšu skulptūru festivālā, organizējis meistarklases, lekcijas, ekskursijas.  I. Klīdzējs ir 

iedvesmojis daudzus jaunos Salacgrīvas novada māksliniekus turpināt izglītoties un gūt panākumus 

mākslas nozarē. Viņa vadītajās mācību stundās kā caurvija tiek ievītas dzīves gudrība un vērtības -   

pacietība, pieklājība un daudzas citas. 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

8.9.punktu (apstiprināts ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 189), 

saskaņā ar 2021.gada 12.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2021.gada 

14.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

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

Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Piešķirt naudas balvu Salacgrīvas Mākslas skolas direktoram Imantam Klīdzējam EUR 300 

(pēc nodokļu nomaksas) par izcilu pedagoģisko darbību un nozīmīgu ieguldījumu kultūrizglītības 

attīstībā Salacgrīvas novadā un Latvijā. 

 

Lēmums Nr.168. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

42. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2021.gada 20 .janvāra lēmumā Nr.28 

 “Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2021.gadā” 

(ziņo D.Straubergs, E.Keisele) 
 

Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas direktores Diānas Zaļupes 

2021.gada 12.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr.3.18/138), saskaņā ar Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas 

nolikuma 65.punktu, 2021.gada 14.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 

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

Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda 

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

  

Papildināt Salacgrīvas novada domes 2021.gada 20.janvāra lēmumu Nr.28 “Par pašvaldības 

finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2021.gadā” ar 5.,6. un 7. punktu šādā 

redakcijā: 

“5. Piešķirt finansējumu Salacgrīvas novada audzēkņu dalībai starptautiskās sacensībās 

 3’640 euro (trīs tūkstoši seši simti četrdesmit euro), tai skaitā: 

5.1. Futbolā – “Parnu Summer Cup 2021”, Pērnavā (Igaunijā) 25 Salacgrīvas novada 

audzēkņiem  - 1750 euro; 

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

Salacgrīvas novada audzēkņiem – 840 euro; 

5.4. Vieglatlētikā  - “European Kids Athletics Games”, Brno (Čehija) 15 Salacgrīvas 

novada audzēkņiem – 1050 euro; 

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

nosaukumi var tikt mainīti vai precizēti ar izpilddirektora saskaņojumu. 

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

summas starp sacensībām, piešķirtā finansējuma ietvaros ar izpilddirektora saskaņojumu.” 

 

Lēmums Nr.169. Iesnieguma kopija uz 4 lp. pievienota protokolam. 
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43. § 

Par biedrības “Vecāki – Ainažu jaunatnei” projekta „Dziedi jūras maliņā!” līdzfinansēšanu 

 

Saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma 43.02 „Sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” nosacījumiem, projektam „Dziedi jūras maliņā!” 

nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, t.i. 

1’450,79 EUR (viens tūkstotis četri simti piecdesmit eiro 79 centi). Projekta kopējās attiecināmās 

izmaksas 14’507,90 EUR (četrpadsmit tūkstoši pieci simti septiņi eiro 90 centi).   

Izskatījusi Biedrības “Vecāki – Ainažu jaunatnei” (reģ.Nr.50008142611) projektu vadītājas 

Madaras Ogas-Timofejevas 2021.gada 22.marta iesniegumu (reģ.Nr.3.18/105), pamatojoties uz 

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

apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 (protokols Nr.9; 2.§), saskaņā ar 2021.gada 

12.aprīļa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2021.gada 14.aprīļa Finanšu 

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

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

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Projekta „Dziedi jūras maliņā!” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% 

apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 1’450,79 EUR (viens tūkstotis četri simti piecdesmit 

eiro 79 centi). 

 

Lēmums Nr.170. Iesniegums uz 12 lp. pievienots protokolam. 

 

 

44. § 

Par atbalstu dokumentālajai īsfilmai “MIER JŪS” 

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

Izskatījusi SIA Tritone studio (Reģ.Nr.40103222224) 06.04.2021. iesniegumu (Reģ.Nr. 

3.16/416) par atbalstu dokumentālās īsfilmas “MIER JŪS” filmēšanas posmam 1600 euro apmērā, 

kas palīdzētu SIA Tritone studio izīrēt papildus nepieciešamo filmēšanas tehniku, kā arī segt 

degvielas izmaksas. Iepazinusies ar Filmas “MIER JŪS” (lībiešu valodā “būt pie jūras”) scenāriju, 

kurš parāda, ka filma dokumentē ļoti dažādos Latvijas iedzīvotājus, kas dzīvo, strādā un laiku vada 

Baltijas jūras krastā. Īsu kaleidoskopisku nelielu ainu sēriju veidā filmā būs notverti un atspoguļoti 

cilvēku ieradumi, vajadzības un sapņi – cik daudz jūra ir nepieciešama, lai nodrošinātu primārās 

vajadzības, un cik nozīmīga ir mūsu garam. Salacgrīvas novadā filmēšanas grupa strādās Kuivižos, 

Salacgrīvā – ostā un zivju pārstrādes uzņēmumā “Brīvais vilnis”, filmēs piekrasti un zvejniekus. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 2021.gada 12.aprīļa 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2021.gada 14.aprīļa 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, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atbalstīt SIA Tritone studio veidoto filmu “MIER JŪS” ar EUR 1600 (viens tūkstotis seši simti 

euro). 

2. Slēgt līgumu ar SIA Tritone studio par atbalsta saņemšanu. 

3. Noteikt atbildīgo par sadarbību ar filmas veidotajiem Informācijas nodaļas vadītāju Ilgu 

Tiesnesi 

4. Pēc rēķina saņemšanas Finanšu nodaļai nodrošināt atbalsta izmaksu. 
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Lēmums Nr.171. Iesniegums uz 10 lp. pievienots protokolam. 

 

 

45. § 

Par atbalstu TV raidījumam “Ar Kājām Pa Mājām”, lai iekļautu Salacgrīvu šajā raidījumā 

 

Izskatījusi Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktores Kristiānas Kauliņas 

27.03.2021. iesniegumu (Reģ.Nr. 3.18/121) par finansējuma ieguldījumu TV raidījumā “Ar Kājām 

Pa Mājām”. "Ar Kājām Pa Mājām" ir dinamiska, aizraujoša, azartiska, nedaudz ironiska TV spēle, 

kura sportiskā atmosfērā, negaidītā veidā ļauj ieraudzīt Latvijas pilsētas (Salacgrīvu) un iepazīt 

Latvijā pazīstamas personības. Katrā spēlē piedalās divas Latvijā zināmas personības – katrs no 

savas pilsētas. Katra personība savā pilsētā izstrādā sev nozīmīgu, mīļu vai vienkārši skaistu 7 

apskates vietu maršrutu. Tad zvaigznes samainās ar pilsētām un dodas aizraujošā pilsētas un otras 

personības izpētes misijā. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 2021.gada 12.aprīļa 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2021.gada 14.aprīļa 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, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atbalstīt TV raidījumu “Ar Kājām Pa Mājām” ar EUR 1452 (viens tūkstotis četri simti 

piecdesmit euro). 

2. Slēgt līgumu par atbalsta saņemšanu un Salacgrīvas iekļaušanu TV raidījumā “Ar Kājām Pa 

Mājām” .  

3. Noteikt atbildīgo par sadarbību ar TV raidījuma veidotājiem “Ar Kājām Pa Mājām” 

Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktori Kristiānu Kauliņu. 

4. Pēc rēķina saņemšanas Finanšu nodaļai nodrošināt atbalsta izmaksu. 

 

Lēmums Nr.172. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam. 

 

 

46. § 

Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” nolikumā 

(ziņo E.Keisele) 
 

Pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītājas Daces Vilemsones 

iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu un 2021. gada 12. aprīļa 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu un 2021.gada 14.aprīļa Finanšu 

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

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

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

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2015. 

gada 28. janvāra lēmumu Nr. 20 (protokols Nr. 1; 20.§) „Par pirmsskolas izglītības iestādes 

“Vilnītis” nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” 

nolikumā (turpmāk – nolikums): 

 

1. Izteikt nolikuma 3.punktu šādā redakcijā: 

“3. Iestāde ir Salacgrīvas novada domes pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir savs zīmogs.” 

2. Izteikt nolikuma 14.punktu šādā redakcijā: 

“14. Izglītības programmā noteikto izglītības saturu izglītojamais apgūst brīvā rotaļdarbībā, 

netieši vadītā rotaļdarbībā un rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu, visas dienas 

garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.” 
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3. Izslēgt 42.3.apakšpunktu. 

4. XII. nodaļas 42. punktam mainīt numerāciju uz 46. 

5. XIII. nodaļas 43. punktam mainīt numerāciju uz 47. 

6. XIII. nodaļas 44. punktam mainīt numerāciju uz 48. 

7. XIII. nodaļas 45. punktam mainīt numerāciju uz 49. 

8. XIV. nodaļas 46. punktam mainīt numerāciju uz 50. 

9. XIV. nodaļas 47. punktam mainīt numerāciju uz 51. 

10. XIV. nodaļas 48. punktam mainīt numerāciju uz 52. 

11. XIV. nodaļas 49. punktam mainīt numerāciju uz 53. 

12. XIV. nodaļas 50. punktam ar apakšpunktiem 50.1. un 50.2. mainīt numerāciju uz 54. ar 

apakšpunktiem 54.1. un 54.2. 

13. XIV. nodaļas 51. punktam mainīt numerāciju uz 55. 

14. Izteikt nolikuma 52.punktu šādā redakcijā: 

“52. Iestādē veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, tostarp 

veic fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu.” 

 

Lēmums Nr.173. Iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

47. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.pantu, kā arī saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 

Attīstības komitejas 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, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), 

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

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumu saskaņā 

ar pielikumu. 

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

Lilenblatei nodrošināt Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva 

veidošanu divu mēnešu laikā no nolikuma apstiprināšanas brīža un turpmāko sadarbību 

atbilstoši Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumā 

noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem. 

3. Līdz jauna Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva 

izveidošanai uzņēmējiem ir tiesības sniegt priekšlikumus par uzņēmējdarbības vides 

jautājumiem Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “BĀKA” 

vadītājai Elīnai Lilenblatei. 

4. Domes Informācijas nodaļai nodrošināt informācijas  par Salacgrīvas novada pašvaldības 

uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu publicēšanu Salacgrīvas novada 

ziņās un pašvaldības mājaslapā internetā. 

5. Atzīt par spēku zaudējušu ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 21.septembra lēmumu 

Nr.340 (protokols Nr.11; 4.§) apstiprināto “Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju  

konsultatīvās padomes nolikumu”. 

 

Lēmums Nr.174. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 
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48. § 

Par projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” nolikuma apstiprināšanu 

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

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

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

 

Salacgrīvas novada dome izskatījusi ar Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.februāra 

lēmumu Nr. 80 “Par projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” nolikuma apstiprināšanu” 

apstiprinātās projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” vērtēšanas komisijas 2021.gada 

3.marta protokolu Nr.1, kurā, pamatojoties uz 2021.gada 22.februāra saņemto SIA “MPP” 

iesniegumu Nr. 3.16.2 par līguma nepagarināšanu, nolemts 2020. gada 23. aprīlī noslēgto līgumu 

Nr.3.25.3/140 nepagarināt. 

Pamatojoties uz nolikuma „Kārtība, kādā tiek izlietoti Salacgrīvas pašvaldības īpašuma 

objektu privatizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi”, kas apstiprināts ar Salacgrīvas novada domes 

2015.gada 29.decembra lēmumu Nr.492, 4.1.1. un 4.1.2. apakšpunktiem un 5.1. punktu, ņemot vērā 

Finanšu ministrijas 2021.gada 20.aprīļa atzinumu Nr.7-4/18/2231 un saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 

Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti 

(Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps 

Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Lija Jokste balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma 

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

NOLEMJ: 

 

1. Nepagarināt 2020. gada 23. aprīlī noslēgto līgumu Nr.3.25.3/140 ar SIA “MPP” projekta 

“Radīts Salacgrīvas novadā” īstenošanai otram gadam. 

2. Apstiprināt komercdarbības atbalsta projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” (turpmāk – 

Projekts) nolikumu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1. 

3. Apstiprināt Projekta vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:  

2.1.Komisijas priekšsēdētājs - Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.  

2.2.Komisijas locekļi: 

2.2.1.Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Andris Zunde; 

2.2.2.Salacgrīvas novada domes deputāte Lija Jokste; 

2.2.3.Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības konsultante Elīna Lilenblate; 

2.2.4.Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja Ilze Bendrāte; 

2.2.5.Salacgrīvas novada domes ekonomiste Ināra Lazdiņa.  

2.3.Komisijas sekretārs – Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības konsultante Elīna 

Lilenblate. 

4. Noteikt atbildīgo par Projekta īstenošanu un koordinēšanu – Salacgrīvas novada domes 

uzņēmējdarbības konsultanti Elīnu Lilenblati. 

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

finanšu nodaļas vadītājas vietnieci Gunu Jirgensoni. 

6. Finansējumu projektam “Radīts Salacgrīvas novadā” paredzēt no Salacgrīvas novada  

privatizācijas fonda līdzekļiem un pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

7. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19. februāra lēmumu Nr.80 

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

 

Lēmums Nr.175. Pielikums uz 7 lp., SIA “MPP” iesnieguma kopija uz 1 lp., projektu konkursa 

“Radīts Salacgrīvas novadā” vērtēšanas komisijas 2021.gada 3.marta sēdes protokols uz 2 lp., 

atzinums par veikala “Radīts Salacgrīvas novadā” turpmākās darbības nodrošināšanu uz 3 lp. un 

Finanšu ministrijas 2021.gada 20.aprīļa vēstules Nr.7-4/18/2231 kopijauz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 
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49. § 

Par konsolidētā Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par 

budžetu un finanšu vadību”30.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumiem Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 

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

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

Močāns, Santa Čiževska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Agra 

Jankovska), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt konsolidēto Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada finanšu pārskatu ar bilances 

kopsummu 37 818 163 euro  un  pārskata gada budžeta izpildes rezultātu 743 369 euro. 

2. Apstiprināt konsolidētā Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada budžeta izpildes pārskata pēc 

naudas plūsmas ar ieņēmumiem 13 300 469 euro, izdevumiem 12 051 418 euro, saņemtiem 

aizņēmumiem 1 321 468 euro, aizņēmumu atmaksu 1 050 245 euro, kapitāldaļu iegādi 213 092 

euro, naudas atlikumu uz gada sākumu 4 329 233 euro, naudas atlikumu uz gada beigām 5 636 

415 euro. 

3. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada vadības ziņojumu. 

4. Finanšu nodaļa ir atbildīga par Salacgrīvas novada pašvaldības konsolidētā 2020.gada pārskata 

iesniegšanu Valsts kasē. (Pēc iesniegšanas Salacgrīvas novada pašvaldības konsolidētais 

2020.gada pārskats tiek publicēts Valsts kases mājas lapā: 

https://www.kase.gov.lv/parskati/pasvaldibu-menesa-un-gada-parskati.) 

 

Lēmums Nr.176.  

 

50. § 

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

Investīciju plānā 2020.-2021.gadam 

D.Straubergs informē par priekšlikumu papildināt ierakstu par Investīciju plāna 92.punktu, projektu 

“Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”, 

norādot: Plānotie darbības rezultāti un to indikatīvie rādītāji - Uzlabots ielas segums un satiksmes 

drošība, atjaunots ielas apgaismojumu tīkls, izbūvēts sadzīves kanalizācijas tīkls; Kopējais budžets 

(Euro) - 600000 EUR; Pašvaldības/ pašvaldības uzņēmuma līdzfinansējums (Euro) - 600000 EUR. 

(debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs, A.Jankovska; izsakās S.Kacara, K.Krūmiņš) 

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

1.punkta ierakstu par 92.projektu izsakot sekojoši: 

 

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 

instrum

entu 

līdzfina

nsējum

s 

(Euro)  

92.  

Krasta ielas 

pārbūve 

posmā no 

Tirgus ielas 

līdz Krasta 

ielai 38, 

Salacgrīvā, 

Salacgrīvas 

novadā 

3.2. 

Kvalitatīva 

infrastruktūra 

Uzlabots ielas 

segums un 

satiksmes 

drošība, 

atjaunots ielas 

apgaismojumu 

tīkls, izbūvēts 

sadzīves 

kanalizācijas 

tīkls 

2021.+ 

Ainavu arhitekte, 

ceļu un 

apsaimniekojamās 

teritorijas 

speciālists,  

izpilddirektors 

600000 

EUR 
600000 EUR  

https://www.kase.gov.lv/parskati/pasvaldibu-menesa-un-gada-parskati
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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 Nr. 628 

“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 2021.gada 14.aprīļa 

Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

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

Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – 1 (Anda Alsberga), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Papildināt Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānu 

2020.-2021.gadam ar jauniem punktiem sekojošā redakcijā:  

 

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 

instrum

entu 

līdzfina

nsējum

s 

(Euro)  

92.  

Krasta ielas 

pārbūve 

posmā no 

Tirgus ielas 

līdz Krasta 

ielai 38, 

Salacgrīvā, 

Salacgrīvas 

novadā 

3.2. 

Kvalitatīva 

infrastruktūra 

Uzlabots ielas 

segums un 

satiksmes 

drošība, 

atjaunots ielas 

apgaismojumu 

tīkls, izbūvēts 

sadzīves 

kanalizācijas 

tīkls 

2021.+ 

Ainavu arhitekte, 

ceļu un 

apsaimniekojamās 

teritorijas 

speciālists,  

izpilddirektors 

600000 

EUR 
600000 EUR  

93. 

Sila ielas 

pārbūve 

Salacgrīvā, 

Salacgrīvas 

novadā 

3.2. 

Kvalitatīva 

infrastruktūra 

Uzlabota 

pašvaldības 

transporta 

infrastruktūra 

un satiksmes 

drošība, 

izbūvēta 

bruģēta ietve, 

ielas 

apgaismojumu 

tīkls, lietus 

ūdens 

kanalizācija 

2021.+ 

Būvprojektu 

vadītājs, ceļu un 

apsaimniekojamās 

teritorijas 

speciālists,  

izpilddirektors 

1000000 

EUR 

1000000 

EUR 
 

94. 

Mikrofiltrā

cijas 

iekārtas 

uzstādīšana 

un niedru 

lauka 

rekonstrukc

ija 

Salacgrīvas 

pilsētas 

NAI 

3.2. 

Kvalitatīva 

infrastruktūra 

Tiek 

nodrošināta 

notekūdeņu 

attīrīšana 

atbilstoši 

Ministru 

kabineta 

2002.gada 

22.janvāra 

noteikumu Nr. 

34 “Noteikumi 

par 

piesārņojošo 

vielu emisiju 

ūdenī” 

prasībām  

2021.+ 
SIA "Salacgrīvas 

ūdens 

120000 

EUR 
120000 EUR  
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95. 

Autostāvla

ukuma un 

gājēju 

celiņu 

izbūve 

Salacgrīvā 

3.2. 

Kvalitatīva 

infrastruktūra 

Autostāvlauku

ma izbūve 

Pērnavas ielā 

29, Salacgrīvā 

un gājēju 

celiņu izbūve 

Zvejnieku 

parkā, Sporta 

ielā 4, 

Salacgrīvā   

Uzlabota 

pašvaldības 

transporta 

infrastruktūra 

un satiksmes 

drošība, 

izbūvēti 

bruģēti gājēju 

celiņi, 

stāvlaukums 9 

automašīnām. 

2021.+ 

Būvprojektu 

vadītājs, ceļu un 

apsaimniekojamās 

teritorijas 

speciālists,  

izpilddirektors 

85000 

EUR 
85000 EUR  

 

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. 

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.177. 

 

 

51. § 

Par galvojumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Salacgrīvas ūdens” aizņēmuma 

saņemšanai projekta “Mikrofiltrācijas iekārtas uzstādīšana un niedru lauka rekonstrukcija 

Salacgrīvas pilsētas NAI” realizācijai 

(ziņo K.Krūmiņš; debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs, A.Jankovska, A.Alsberga; 

izsakās K.Krūmiņš) 

 

Plkst.16:10 no domes sēdes aiziet deputāts N.Tiesnesis. 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Salacgrīvas 

ūdens” valdes locekļa K.Krūmiņa 2021.gada 30.marta iesniegumu (reģ. Nr.3.18/113), kurā lūgts 

sniegt galvojumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Salacgrīvas ūdens” (reģistrācijas Nr. 

54103072471) Valsts kases vai komercbankas aizņēmumam par kopējo summu 120 000 EUR 

(viens simts divdesmit tūkstoši euro) ar kredītdēvēja noteikto procentu likmi projekta 

“Mikrofiltrācijas iekārtas uzstādīšana un niedru lauka rekonstrukcija Salacgrīvas pilsētas NAI” 

realizācijai. Projekts saistīts ar attīrīto notekūdeņu plūsmas parametru rādītāju nodrošināšanu 

atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo 

vielu emisiju ūdenī” prasībām a/s “Brīvais Vilnis” intensīvas darbības kā arī pastiprinātu nokrišņu 

laikā komunālo pakalpojumu nodrošināšanu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 19.punktu, 42.panta pirmo daļu, likuma “Likums par budžetu un finanšu vadību”41.panta 

http://www.salacgriva.lv/
http://www.salacgriva.lv/
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piekto daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem”22.pantu un saskaņā ar Salacgrīvas novada attīstības 

programmas 2015.-2021.gadam 2020.-2021.gadam Rīcību Nr.R.3.2.3., kā arī Investīciju plāna 

2020.-2021.gadam 94.punktu, pamatojoties uz likuma “Likums par budžetu un finanšu vadību” 

41.panta piekto daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 26.panta pirmo un otro daļu, saskaņā ar 

2021.gada 14.aprīļa Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 7 

deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns,), PRET – nav, ATTURAS – 4 (Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda 

Alsberga, Jānis Lipsbergs), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Sniegt galvojumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Salacgrīvas ūdens”, Reģ. 

Nr.54103072471, kurā Salacgrīvas novada pašvaldībai pieder 100% (viens simts procenti) 

kapitāla daļu, aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē vai komercbankā 120 000 EUR (viens simts 

divdesmit tūkstoši euro) apmērā ar Valsts kases vai komercbankas kā aizņēmuma devēja 

noteikto kredītprocentu likmi, atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2022.gada maijam un 

atmaksas termiņu 20 gadi,   projekta “Mikrofiltrācijas iekārtas uzstādīšana un niedru lauka 

rekonstrukcija Salacgrīvas pilsētas NAI” realizācijai. 

2. Lūgt Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut 

Salacgrīvas novada domei sniegt galvojumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Salacgrīvas 

ūdens”, Reģ. Nr. 54103072471, aizņēmumam 120 000 EUR (viens simts divdesmit tūkstoši 

euro) apmērā projekta “Mikrofiltrācijas iekārtas uzstādīšana un niedru lauka rekonstrukcija 

Salacgrīvas pilsētas NAI” realizācijai. 

3. Galvojuma izpildi garantēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

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

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.  

 

Lēmums Nr.178. Iesnieguma kopija uz 12 lp. un deputāta J.Lipsberga e-pasta vēstule uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

52. § 

Par vidēja termiņa aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Kanalizācijas pieslēgumu 

nodrošināšana mājsaimniecībām Salacgrīvas novadā” īstenošanai 

 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumu Nr.104 “Noteikumi 

par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 

izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 3.1.5.punktu un Salacgrīvas novada domes 

2020.gada 16.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”, 

Salacgrīvas novada dome sagatavojusi investīciju projektu “Kanalizācijas pieslēgumu 

nodrošināšana mājsaimniecībām Salacgrīvas novadā”. Projekta mērķis – atbalsta pasākumi 

iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem 

kanalizācijas tīkliem (esošajiem maģistrālajiem vadiem, kuri izbūvēti Eiropas Savienības fondu 

projektu ietvaros). Projekta ietvaros plānots izveidot vismaz 52 kanalizācijas pieslēgumus. Projekta 

kopējās izmaksas 157300 EUR. Plānotais projekta realizācijas laiks – 2021./2022.gads. 

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

2021.gadam Rīcību R.3.2., kā arī Investīciju plāna 2020.-2021.gadam 81.punktu, Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 

Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

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

Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 



57 

 

1. Lai realizētu investīciju projektu “Kanalizācijas pieslēgumu nodrošināšana mājsaimniecībām 

Salacgrīvas novadā”, ņemt Valsts kases aizņēmumu 133 705 EUR (viens simts trīsdesmit trīs 

tūkstoši septiņi simti pieci  euro) ar izņemšanu vidējā termiņā, 2021.gadā un 2022.gadā. Valsts 

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

maksājums – 1 gads, pamatsummu atmaksāt no 2022.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar 

pašvaldības budžetu. 

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

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

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

4. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2020.gada 25.septembra lēmumu Nr.373 “Par vidēja termiņa 

aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Kanalizācijas pieslēgumu nodrošināšana 

mājsaimniecībām Salacgrīvas novadā” īstenošanai”. 

 

Lēmums Nr.179.  

 

 

53. § 

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Zvejnieku parka stadiona otrās kārtas 

pārbūve” īstenošanai 

(debatēs piedalās J.Lipsbergs, E.Keisele, K.Močāns) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta trešās daļas 5.punktu, 

Salacgrīvas novada dome sagatavojusi investīciju projektu “Zvejnieku parka stadiona otrās kārtas 

pārbūve”. Projekta mērķis – Zvejnieku parka stadiona vieglatlētikas sektoru projektēšana un izbūve. 

Projekta kopējās izmaksas 600 000 EUR. Plānotais projekta realizācijas laiks – 11 mēneši no 

līguma noslēgšanas dienas. 

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

2021.gadam Rīcību R.3.2.4., kā arī Investīciju plāna 2020.-2021.gadam 90.punktu, Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 

Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

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

Močāns, Santa Čiževska, Agra Jankovska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Lai realizētu investīciju projektu “Zvejnieku parka stadiona otrās kārtas pārbūve”, ņemt Valsts 

kases aizņēmumu 400 000 EUR (četri simti tūkstoši  euro). Valsts kases kredīta atmaksas 

termiņš – 20 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums – 1 gads, 

pamatsummu atmaksāt no 2022.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

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

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

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

 

Lēmums Nr.180.  

 

 

Plkst.16:20 no domes sēdes aiziet deputāte A.Jankovska. 

 

 

54. § 

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Krasta ielas pārbūve posmā  

no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” īstenošanai 

D.Straubergs ierosina, ņemot vērā iepriekš pieņemto lēmumu Nr.177 “Par grozījumiem Salacgrīvas 

novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānā 2020.-2021.gadam”, noteikt 
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projekta mērķi – ielas seguma un satiksmes drošības uzlabošana, ielas apgaismojuma tīkla 

atjaunošana, sadzīves kanalizācijas tīkla izbūve, projekta kopējās izmaksas - 600 000 EUR. 

Citi ierosinājumi, priekšlikumi nav. 

 

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

nosakot projekta mērķi – ielas seguma un satiksmes drošības uzlabošana, ielas apgaismojuma tīkla 

atjaunošana, sadzīves kanalizācijas tīkla izbūve, projekta kopējās izmaksas - 600 000 EUR, lēmuma 

projekta 1.punktu izsakot šādā redakcijā: “1.Lai realizētu investīciju projektu “Krasta ielas pārbūve 

posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”, ņemt Valsts kases 

aizņēmumu 510 000 EUR (pieci simti desmit tūkstoši euro). Valsts kases kredīta atmaksas termiņš 

– 20 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums – 1 gads, pamatsummu 

atmaksāt no 2022.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.” 

 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumiem Nr.104 “Noteikumi 

par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 

izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, Salacgrīvas novada dome sagatavojusi investīciju 

projektu “,,Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā, Salacgrīvas 

novadā”. Projekta mērķis – ielas seguma un satiksmes drošības uzlabošana, ielas apgaismojuma 

tīkla atjaunošana, sadzīves kanalizācijas tīkla izbūve. Projekta kopējās izmaksas 600 000 EUR. 

Plānotais projekta realizācijas laiks – 180 dienas no atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildi. 

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

2021.gadam Rīcību R.3.2.4., kā arī Investīciju plāna 2020.-2021.gadam 92.punktu, Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 

Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis 

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

Močāns, Santa Čiževska), PRET – nav, ATTURAS – 2 (Anda Alsberga, J.Lipsbergs), Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Lai realizētu investīciju projektu “Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 

38, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”, ņemt Valsts kases aizņēmumu 510 000 EUR (pieci simti 

desmit tūkstoši euro). Valsts kases kredīta atmaksas termiņš – 20 gadi, ar Valsts kases noteikto 

procenta likmi. Atliktais maksājums – 1 gads, pamatsummu atmaksāt no 2022.gada. 

Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

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

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

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

 

Lēmums Nr.181. 

 

 

55. § 

Par vidēja termiņa aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā” īstenošanai 

(debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumiem Nr.104 “Noteikumi 

par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 

izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, Salacgrīvas novada dome sagatavojusi investīciju 

projektu “Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”. Projekta mērķis – pašvaldības 

transporta infrastruktūras uzlabošana un satiksmes drošības uzlabošana, izbūvējot ielu, bruģētu 

ietvi, ielas apgaismojumu tīklu, lietus ūdens kanalizāciju. Projekta kopējās izmaksas 900 000 EUR. 

Plānotais projekta realizācijas laiks – 2021./2022.gads. 
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Pamatojoties uz Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam 2020.-

2021.gadam Rīcību R.3.2.4., kā arī Investīciju plāna 2020.-2021.gadam 93.punktu, Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 

Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis 

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

Močāns, Santa Čiževska, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – 1 (J.Lipsbergs), Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Lai realizētu investīciju projektu “Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”, ņemt 

Valsts kases aizņēmumu 765 000 EUR (Septiņi simti sešdesmit pieci tūkstoši  euro) ar 

izņemšanu vidējā termiņā, 2021.gadā un 2022.gadā. Valsts kases kredīta atmaksas termiņš – 20 

gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums – 1 gads, pamatsummu 

atmaksāt no 2022.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

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

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

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

 

Lēmums Nr.182. 

 

 

56. § 

Par investīciju projekta “Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” iesniegšanu 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai valsts budžeta līdzfinansējuma 

saņemšanai 

 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2021.gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 242 “Augstas 

gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas 

kārtība”, kas dod iespēju pašvaldībai saņemt valsts budžeta līdzfinansējumu  augstas gatavības 

projekta realizēšanai lai sekmētu administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu un uzlabotu 

pakalpojumu pieejamību un kvalitāti iedzīvotājiem, Salacgrīvas novada pašvaldība sagatavojusi 

investīciju projektu “Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”. Projekta mērķis – 

administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izpildīt tām likumos uzliktās funkcijas, nodrošināt 

iedzīvotāju labklājību, uzlabojot pašvaldības transporta infrastruktūru un satiksmes drošību, 

izbūvējot ielu, bruģētu ietvi, ielas apgaismojumu tīklu, lietus ūdens kanalizāciju. Investīciju 

projekta izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tiks nodrošināta veikto investīciju uzturēšana un 

ilgtspēja, tai skaitā investīciju projekta rezultātu ilgtspēja pēc administratīvi teritoriālās reformas, 

nodrošinot investīciju projektā atbalstītās infrastruktūras iekļaušanos Limbažu novada pašvaldības 

kopējā pakalpojumu infrastruktūras tīklā. Projekta kopējās izmaksas 900 000 EUR. Plānotais 

projekta realizācijas laiks – 2021./2022.gads. 

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

2021.gadam Rīcību R.3.2.4., kā arī Investīciju plāna 2020.-2021.gadam 93.punktu, Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 

Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, 

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

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

dome NOLEMJ: 

 

1. Sagatavot un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai investīciju projektu 

“Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai. 

Projekta kopējās izmaksas 900 000 EUR (deviņi simti tūkstoši euro), tai skaitā valsts budžeta 

finansējums 765 000 EUR (septiņi simti sešdesmit pieci tūkstoši  euro), pašvaldības budžeta 

līdzfinansējums 135 000 EUR (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši euro).  
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2. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas 

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

3. Noteikt izpilddirektoru par atbildīgo par šī lēmuma izpildes organizēšanu.  

 

Lēmums Nr.183.  

 

 

57. § 

Par investīciju projekta “Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” īstenošanas 

nosacījumiem 

 

2021.gada 17.aprīlī stājušies spēkā Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumi                           

Nr.242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma 

piešķiršanas kārtība”, kas dod iespēju pašvaldībai saņemt valsts budžeta līdzfinansējumu  augstas 

gatavības projekta realizēšanai lai sekmētu administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu 

un uzlabotu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti iedzīvotājiem. Ņemot vērā iepriekš minēto 

noteikumu nosacījumus, Salacgrīvas novada pašvaldība sagatavojusi investīciju projektu “Sila ielas 

pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”. Projekta mērķis – pašvaldības transporta infrastruktūras 

uzlabošana un satiksmes drošības uzlabošana, izbūvējot ielu, bruģētu ietvi, ielas apgaismojumu 

tīklu, lietus ūdens kanalizāciju. Ar Salacgrīvas novada domes 2021.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.183 

“Par investīciju projekta “Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” iesniegšanu Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai valsts līdzfinansējuma saņemšanai” dome nolēmusi 

sagatavot un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai investīciju projektu “Sila 

ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumu Nr.242  “Augstas gatavības 

pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība” 

5.punkta nosacījumiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidota komisija 

divu nedēļu laikā izvērtē iesniegtos investīciju projektus atbilstoši šo noteikumu 3. punktā 

minētajiem kritērijiem un šo noteikumu 4. punktā minētajai informācijai. Iepriekš minēto Ministru 

kabineta noteikumu 8.punkts nosaka, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija divu 

nedēļu laikā pēc investīciju projektu izvērtēšanas iesniedz Ministru kabinetam sarakstu ar 

atbalstāmiem pašvaldību investīciju projektiem, un 9.1.apakšpunkts nosaka, ka Valsts reģionālās 

attīstības aģentūra nedēļas laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma par atbalstāmiem pašvaldību 

investīciju projektiem stāšanās spēkā nosūta uzaicinājumu pašvaldībai noslēgt vienošanos par valsts 

budžeta finansējuma saņemšanu investīciju projektam 

Ņemot vērā iepriekš minētajos Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumos Nr. 242  

“Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma 

piešķiršanas kārtība” noteikto pašvaldību iesniegto investīciju projektu izvērtēšanas kārtību un 

nosacījumus par atbalstāmo pašvaldību investīciju projektu noteikšanu un līdzfinansējuma 

piešķiršanas kārtību, lai varētu realizēt projektu “Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas 

novadā”, ja tas netiek atbalstīts, saskaņā ar  Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumu       

Nr. 242  nosacījumiem, Salacgrīvas novada pašvaldība, pamatojoties uz Ministru kabineta 

2021.gada 11.februāra noteikumiem Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek 

izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 

novēršanai”, sagatavojusi investīciju projektu “Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”. 

Projekta mērķis – pašvaldības transporta infrastruktūras uzlabošana un satiksmes drošības 

uzlabošana, izbūvējot ielu, bruģētu ietvi, ielas apgaismojumu tīklu, lietus ūdens kanalizāciju. Ar 

Salacgrīvas novada domes 2021.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.182 “Par vidēja termiņa aizņēmuma 

ņemšanu investīciju projekta “Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” īstenošanai” dome 

nolēmusi ņemt Valsts kases aizņēmumu 765 000 EUR (septiņi simti sešdesmit pieci tūkstoši  euro) 

ar izņemšanu vidējā termiņā, 2021.gadā un 2022.gadā, lai realizētu investīciju projektu “Sila ielas 

pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-

2021.gadam 2020.-2021.gadam Rīcību R.3.2.4., kā arī Investīciju plāna 2020.-2021.gadam 

93.punktu, saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 

deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Salacgrīvas novada pašvaldības sagatavotā investīciju projekta “Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā” atbalsta un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas gadījumā saskaņā 

ar Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr. 242  “Augstas gatavības pašvaldību 

investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība”, neizmantot 

ar Salacgrīvas novada domes 2021.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.182 “Par vidēja termiņa 

aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” 

noteikto Valsts kases aizņēmumu.  

2. Nosūtīt lēmumu Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas novada domes un Alojas novada 

domes Finanšu komisijai.  

3. Noteikt izpilddirektoru par atbildīgo par šī lēmuma izpildes organizēšanu. 

 

Lēmums Nr.184.  

 

 

58. § 

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Autostāvlaukuma un gājēju celiņu izbūve  

Salacgrīvā” īstenošanai 

(debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumiem Nr.104 “Noteikumi 

par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 

izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, Salacgrīvas novada dome sagatavojusi investīciju 

projektu “Autostāvlaukuma un gājēju celiņu izbūve  Salacgrīvā”. Projekta mērķis – pašvaldības 

transporta infrastruktūras uzlabošana, satiksmes un gājēju drošības uzlabošana, izbūvējot 

stāvlaukumu, bruģētu celiņu un sakārtot atkritumu apsaimniekošanas jautājumu publiskā teritorijā, 

izbūvējot slēgtu atkritumu konteineru nojumi. Projekta kopējās izmaksas 85 000 EUR. Plānotais 

projekta realizācijas laiks – 2021.gads. 

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

2021.gadam Rīcību R.3.2.4., kā arī Investīciju plāna 2020.-2021.gadam 95.punktu, Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, saskaņā ar 2021.gada 14.aprīļa 

Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, 

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

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

dome NOLEMJ: 

 

1. Lai realizētu investīciju projektu “Autostāvlaukuma un gājēju celiņu izbūve  Salacgrīvā”, ņemt 

Valsts kases aizņēmumu 72 250 EUR (septiņdesmit divi tūkstoši divi simti piecdesmit  euro). 

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

Atliktais maksājums – 1 gads, pamatsummu atmaksāt no 2022.gada. Aizņēmumu atmaksu 

garantēt ar pašvaldības budžetu. 

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

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

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

 

Lēmums Nr.185.  
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59. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–5 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.marta 

saistošajos noteikumos Nr. B-4 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2021. gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

I.Lazdiņa informē, ka lēmuma projekts sagatavots pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumiem 

un tas papildināms saskaņā ar iepriekš pieņemto lēmumu Nr.181 “Par aizņēmuma ņemšanu 

investīciju projekta “Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā” īstenošanai”, nosakot - pamatbudžeta izdevumi palielināti par EUR 1’889’500, 

tai skaitā, EUR 517’195 finansējums projektam “Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz 

Krasta ielai 38, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”; pamatbudžeta finansēšana - EUR 510’000  plānots 

kredīts projektam “Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā”; EUR 69’538 samazināts plānotais naudas atlikums uz gada beigām investīciju 

projektu līdzfinansēšanai. 

 

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

ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 2021.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.181 “Par aizņēmuma 

ņemšanu investīciju projekta “Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” īstenošanai”. 
 

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 

2021.gada  14.aprīļa Finanšu komitejas atzinumiem,  atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis 

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

Močāns, Santa Čiževska), PRET – nav, ATTURAS – 2 (Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-5 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2021.gada 

17.marta saistošajos noteikumos Nr.B-4 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2021.gada 

budžetu” (lēmuma pielikums). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-5 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.186. Pielikums uz 6 lp. un paskaidrojuma raksts uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

60. § 

Par atlīdzības noteikšanu Limbažu novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem un 

kompensācijas izdevumu apmēru Vēlēšanu komisijas locekļu un iecirkņa vēlēšanu komisijas 

locekļu ēdināšanas izdevumiem 2021.gada Limbažu novada domes vēlēšanu sagatavošanā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, nosaka, ka ar 2021.gada 1.jūliju 

Limbažu novada administratīvo teritoriju veidos esošais Limbažu novads, Alojas novads un 

Salacgrīvas novads. 2020.gada 26.novembra Alojas novada domes, Limbažu novada domes un 

Salacgrīvas novada domes deputātu kopsapulcē tika ievēlēta jaunizveidojamā Limbažu novada 

Vēlēšanu komisija 2021. gada pašvaldību vēlēšanām, kuras kompetencē ietilpst tikai 2021.gada 

pašvaldību vēlēšanu sagatavošana apvienotajā novadā. 
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Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.panta otro 

daļu, Iecirkņa komisiju izveido vēlēšanu komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā, 
bet saskaņā ar 21.panta trešo daļu,  atlīdzības apmēru vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas 

priekšsēdētājam, sekretāram un komisijas locekļiem Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta 

vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanā nosaka Centrālā vēlēšanu komisija pēc Ministru 

kabineta noteikumiem, bet pārējos gadījumos — attiecīgā dome. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

Pārejas noteikumu 4.punktu, likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 25.punktu, Pašvaldības 

vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 21.panta trešo daļu, kas nosaka, ka 

atlīdzības apmēru vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, sekretāram un 

komisijas locekļiem pašvaldību vēlēšanu sagatavošanā nosaka attiecīgā dome,  atklāti balsojot: 

PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Anda Alsberga, Jānis Lipsbergs), 

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

 

1. Apstiprināt darba stundas tarifa likmi Limbažu novada vēlēšanu iecirkņu komisiju 

locekļiem 2021.gada Limbažu novada domes vēlēšanu sagatavošanā:  

1.1. vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājam –5,50 euro; 

1.2 vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāram –5,20 euro; 

1.3. vēlēšanu iecirkņa  komisijas loceklim –3,30 euro. 

2.Apstiprināt kompensācijas izdevumu apmēru Vēlēšanu komisijas locekļu un iecirkņa 

vēlēšanu komisijas locekļu ēdināšanas izdevumiem balsošanas un balsu skaitīšanas laikā –8,00 euro 

par dienu.  

 

Lēmums Nr.187.  

 

 

61. § 

Par investīciju projekta “Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai 

 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2021.gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 242 “Augstas 

gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas 

kārtība”, kas dod iespēju pašvaldībai saņemt valsts budžeta līdzfinansējumu  augstas gatavības 

projekta realizēšanai lai sekmētu administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu un uzlabotu 

pakalpojumu pieejamību un kvalitāti iedzīvotājiem, Salacgrīvas novada pašvaldība sagatavojusi 

investīciju projektu “Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā”. Projekta mērķis – administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izpildīt tām 

likumos uzliktās funkcijas, nodrošināt iedzīvotāju labklājību, uzlabojot ielas segumu un satiksmes 

drošību, atjaunojot ielas apgaismojuma tīklu un izbūvējot sadzīves kanalizācijas tīklu. Investīciju 

projekta izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tiks nodrošināta veikto investīciju uzturēšana un 

ilgtspēja, tai skaitā investīciju projekta rezultātu ilgtspēja pēc administratīvi teritoriālās reformas, 

nodrošinot investīciju projektā atbalstītās infrastruktūras iekļaušanos Limbažu novada pašvaldības 

kopējā pakalpojumu infrastruktūras tīklā. Projekta kopējās izmaksas 600 000 EUR. Plānotais 

projekta realizācijas laiks – 2021.gads. 

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

2021.gadam Rīcību R.3.2.4., kā arī Investīciju plāna 2020.-2021.gadam 92.punktu, Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Anda Alsberga), 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
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1. Sagatavot un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai investīciju projektu 

“Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā, Salacgrīvas 

novadā” valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai. Projekta kopējās izmaksas 600 000 EUR 

(seši simti tūkstoši euro), tai skaitā valsts budžeta finansējums 510 000 EUR (pieci simti desmit 

tūkstoši  euro), pašvaldības budžeta līdzfinansējums 90 000 EUR (deviņdesmit tūkstoši euro).  

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

novada domes un Alojas novada domes Finanšu komisijas lēmums. 

3. Noteikt izpilddirektoru par atbildīgo par šī lēmuma izpildes organizēšanu.  

 

Lēmums Nr.188.  

 

 

62. § 

Par investīciju projekta “Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” īstenošanas nosacījumiem 

 

2021.gada 17.aprīlī stājušies spēkā Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumi                           

Nr.242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma 

piešķiršanas kārtība”, kas dod iespēju pašvaldībai saņemt valsts budžeta līdzfinansējumu  augstas 

gatavības projekta realizēšanai lai sekmētu administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu 

un uzlabotu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti iedzīvotājiem. Ņemot vērā iepriekš minēto 

noteikumu nosacījumus, Salacgrīvas novada pašvaldība sagatavojusi investīciju projektu “Krasta 

ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”. Projekta 

mērķis – ielas seguma un satiksmes drošības uzlabošana, ielas apgaismojuma tīkla atjaunošana, 

sadzīves kanalizācijas tīkla izbūve. Ar Salacgrīvas novada domes 2021.gada 21.aprīļa lēmumu 

Nr.188 “Par investīciju projekta “Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai” dome nolēmusi sagatavot un iesniegt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai investīciju projektu “Krasta ielas pārbūve posmā no 

Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumu Nr.242  “Augstas gatavības 

pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība” 

5.punkta nosacījumiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidota komisija 

divu nedēļu laikā izvērtē iesniegtos investīciju projektus atbilstoši šo noteikumu 3. punktā 

minētajiem kritērijiem un šo noteikumu 4. punktā minētajai informācijai. Iepriekš minēto Ministru 

kabineta noteikumu 8.punkts nosaka, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija divu 

nedēļu laikā pēc investīciju projektu izvērtēšanas iesniedz Ministru kabinetam sarakstu ar 

atbalstāmiem pašvaldību investīciju projektiem, un 9.1.apakšpunkts nosaka, ka Valsts reģionālās 

attīstības aģentūra nedēļas laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma par atbalstāmiem pašvaldību 

investīciju projektiem stāšanās spēkā nosūta uzaicinājumu pašvaldībai noslēgt vienošanos par valsts 

budžeta finansējuma saņemšanu investīciju projektam. 

Ņemot vērā iepriekš minētajos Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumos Nr. 242  

“Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma 

piešķiršanas kārtība” noteikto pašvaldību iesniegto investīciju projektu izvērtēšanas kārtību un 

nosacījumus par atbalstāmo pašvaldību investīciju projektu noteikšanu un līdzfinansējuma 

piešķiršanas kārtību, lai varētu realizēt projektu “Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz 

Krasta ielai 38, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”, ja tas netiek atbalstīts, saskaņā ar  Ministru 

kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumu  Nr. 242  nosacījumiem, Salacgrīvas novada pašvaldība, 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumiem Nr.104 “Noteikumi par 

kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 

izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, sagatavojusi investīciju projektu “Krasta ielas 

pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”. Projekta 

mērķis – ielas seguma un satiksmes drošības uzlabošana, ielas apgaismojuma tīkla atjaunošana, 
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sadzīves kanalizācijas tīkla izbūve. Ar Salacgrīvas novada domes 2021.gada 21.aprīļa lēmumu 

Nr.181 “Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas 

līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” īstenošanai” dome nolēmusi ņemt Valsts kases 

aizņēmumu 510 000 EUR (pieci simti desmit tūkstoši  euro) ar izņemšanu 2021.gadā, lai realizētu 

investīciju projektu “Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Salacgrīvas novada attīstības programmas 

2015.-2021.gadam 2020.-2021.gadam Rīcību R.3.2.4., kā arī Investīciju plāna 2020.-2021.gadam 

92.punktu, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, 

Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Santa Čiževska, Jānis Lipsbergs), 

PRET – nav, ATTURAS – 1 (Anda Alsberga), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Salacgrīvas novada pašvaldības sagatavotā investīciju projekta “Krasta ielas pārbūve posmā no 

Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” atbalsta un valsts budžeta 

līdzfinansējuma piešķiršanas gadījumā saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa 

noteikumiem Nr. 242  “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, 

izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība”, neizmantot ar Salacgrīvas novada domes 

2021.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.181 “Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Krasta 

ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” 

noteikto Valsts kases aizņēmumu.  

2. Nosūtīt lēmumu Limbažu novada pašvaldības, Salacgrīvas novada domes un Alojas novada 

domes Finanšu komisijai.  

3. Noteikt izpilddirektoru par atbildīgo par šī lēmuma izpildes organizēšanu. 

 

Lēmums Nr.189.  

 

 

Informācija 

Par SIA “Salacgrīvas ūdens” 2020.gada pārskatu (informācija uz 12 lp. pievienota protokolam) 

(ziņo K.Krūmiņš; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs) 

 

 

D.Straubergs informē par aktualitātēm tilta pār Salacu  satiksmes organizācijas un remonta 

jautājumos. 

D.Straubergs ierosina deputātiem izvērtēt priekšlikumu izveidot brīvprātīgu sociālo fondu ar mērķi 

nodrošināt iedzīvotājiem stabilas vecumdienas. Debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs, 

E.Keisele. Deputāti neizsaka iebildumus par D.Strauberga priekšlikumu. 

L.Jokste aktualizē jautājumu par nepieciešamību nodrošināt ūdens ņemšanas vietas Liepupes 

pagastā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:05. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (23.04.2021.) 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (23.04.2021.) 


