LIMBAŽU NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV–4001;
E-adrese _DEFAULT@90009114631; e-pasts pasts@limbazi.lv; tālrunis 64023003

DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.4
Alojas pagastā, Limbažu novadā

2021. gada 29. jūlijā

Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēdi atklāj plkst. 15.04
Darba kārtība:
1. Informācija par Limbažu novada domes 01.07.2021. un 08.07.2021. ārkārtas sēdēs pieņemto
lēmumu izpildes gaitu.
2. Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par Limbažu novada pašvaldības 2021.
gada apvienoto budžetu” apstiprināšanu.
3. Par Limbažu novada pašvaldības iestādes - Limbažu novada Sporta skola nosaukuma un
nolikuma apstiprināšanu.
4. Par Limbažu novada pašvaldības padotībā esošās profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes
“Alojas novada sporta skola” reorganizāciju, tās pievienošanu Limbažu novada pašvaldības
padotībā esošajai profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādei “Limbažu novada Sporta skola”.
5. Par darba grupas izveidi Limbažu pilsētas notikumu veidošanai “Limbažiem - 800!”
6. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu (Katvaru pagasts).
7. Par (vārds, uzvārds) iesniegumu (dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana, Katvaru pagasts).
8. Par (vārds, uzvārds) iesniegumu (dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšana, Limbažu pilsēta).
9. Par Limbažu novada pašvaldības pārstāvju deleģēšanu biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība”
komitejās un apakškomitejās.
10. Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par Limbažu novada pašvaldības saistošo
noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu.
11. Par grozījumiem Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā.
12. Par Limbažu novada Alojas administrācijas Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
13. Par Limbažu novada pašvaldības Alojas administrācijas nolikuma apstiprināšanu.
14. Par grozījumu veikšanu Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam
izstrādes darba uzdevumā.
15. Par grozījumu veikšanu Limbažu novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes
darba uzdevumā.
16. Par Limbažu novada Centrālās administrācijas nolikuma apstiprināšanu.
17. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66640030890, Limbažu pagastā, Limbažu novadā,
iznomāšanu.
18. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6664 003 0632, Ābeļu iela 6, Limbažu pagastā,
Limbažu novadā, iznomāšanu.
19. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 66760133293, Skultes pagastā, Limbažu novadā,
daļas iznomāšanu.
20. Par apbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1573, „Garumi 30”, Umurgas
pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu.
21. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6680 001 0449, Umurgas pagastā, Limbažu novadā,
daļas 0,0082 ha platībā, iznomāšanu.
22. Par nekustamā īpašuma “Sauldārzi”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanas termiņa
pagarinājumu.
23. Par nekustamā īpašuma “Sauldārzi”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu.
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24. Par nekustamā īpašuma Niedres 25, Umurgas pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu.
25. Par nekustamā īpašuma “Niedru iela 3”, Limbaži, Limbažu novadā atsavināšanu.
26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Viļķi”, Skultes pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu par
brīvu cenu.
27. Par nekustamā īpašuma “Mazkarūsas”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6664 003
1039, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
28. Par nekustamā īpašuma “Niedres 8”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr.
66840050308, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
29. Par projekta „Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšanas 2. kārta” līdzfinansējumu
un priekšfinansējumu.
30. Par grozījumu veikšana Limbažu novada domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā “Par projekta
„Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšana” līdzfinansējumu un
priekšfinansējumu” (protokols Nr.15, 27.§).
31. Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada Centrālās administrācijas
darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā.
32. Par apbūvēta zemes gabalu Ostas iela 12A, Ostas iela 12B un Ostas iela 12C, Salacgrīvā, Limbažu
novadā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu.
33. Par apbūvēta zemes gabala Krasta ielā 1, Salacgrīvā, Limbažu novadā iznomāšanu un nomas
līguma slēgšanu.
34. Par Salacgrīvas administrācijas nolikuma apstiprināšanu.
35. Par Salacgrīvas administrācijas iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
36. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu lauksaimniecībā izmantojamiem zemes
gabaliem Liepupes pagastā, Limbažu novadā.
37. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas
novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”.
38. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai
kanalizācijas sistēmai.
39. Par Salacgrīvas administrācijas Finanšu nodaļas nolikuma apstiprināšanu un lēmumu
pieņemšanas deleģējumu.
40. Par nekustamā īpašuma “Ķīšupītes”, Pāles pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 66680030096,
izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
41. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunā iela 7, Salacgrīvā, Limbažu novadā pārdošanu par
izsolē nosolīto cenu.
42. Par pašvaldības piekrišanu īpašuma Tērces ielā 22, Salacgrīvā, Limbažu novadā sadalīšanai,
jaunu nekustamo īpašumu izveidošanai.
43. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Krišjāņa iela 9, Salacgrīvā, Limbažu novadā pārdošanu.
44. Par 2016.gada 1.augustā noslēgtā īres līguma Nr. 8-2.6/33 pagarināšanu īpašumā Tūjas muiža,
Liepupes pagastā.
45. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.februāra lēmumā Nr. 53 “Par nekustamā
īpašuma Matīšu ceļš, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu valstij”.
46. Par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamam īpašumam Miera ielā 3, Ainažos, Limbažu novadā.
47. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Grīvas iela 4, Salacgrīvā, Limbažu novadā pārdošanu par
izsolē nosolīto cenu.
48. Par Limbažu novada attīstības programmas 2017. – 2023. gadam aktualizētā Investīciju plāna
2021.-2023.gadam apstiprināšanu.
49. Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu Valsts ģimnāzijai ventilācijas tīrīšanai un
pārbaudei.
50. Par degvielas limitiem Limbažu novada pašvaldības vadības dienesta transportlīdzekļiem.
51. Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu novada pašvaldības Vidrižu pagasta pārvaldei
Bīriņu skolas projekta un energoaudita izstrādei.
52. Par līdzfinansējumu uzturēšanās izdevumiem Limbažos.
53. Par grozījumiem Limbažu pilsētas un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 2021. gada
budžetā.
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54. Par Limbažu novada pašvaldības konkursa „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu
novadā 2021. gadā” granta piešķiršanu.
55. Par Limbažu Konsultatīvā bērnu centra maksas pakalpojumu izcenojumiem.
56. Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes ūdeņos, kas robežojas
ar Limbažu novada administratīvo teritoriju, atklāto izsoli.
57. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 “Par Salacgrīvas
novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”.
58. Par papildus finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas administrācijai stāvlaukuma un gājēju celiņa
izbūvei Salacgrīvā.
59. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”.
60. Par papildus finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas administrācijas Liepupes pagasta pārvaldei
autonomas pakalpojumiem.
61. Par finansējuma pārvirzīšanu Sporta un atpūtas kompleksam “Zvejnieku parks” volejbolu
laukumu izbūvei.
62. Par saskaņojumu Limbažu novada Sporta skolai neplānotu iepirkumu veikšanai.
63. Par tilta pār Salacu a/c A01 Rīga – Ainaži 91,20 km būvprojekta izstrādei nepieciešamo
finansējumu.
64. Par pilnvarojumiem Alojas administrācijai un Salacgrīvas administrācijai.
65. Par atļauju Dzintrai Dzenei savienot amatus.
66. Informācijas.
Sēdi vada: Limbažu novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.
Sēdi protokolē: Limbažu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas lietvede Dace Tauriņa.
Sēdē piedalās deputāti: Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija
Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna
Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers.
Sēdē nepiedalās deputāti: Aigars Legzdiņš (tiešo darba pienākumu dēļ), Dāvis Melnalksnis
(personīgu iemeslu dēļ).
Klātienē sēdē piedalās: Limbažu novada Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītāja
Antra Kamala, Limbažu novada Centrālās administrācijas Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs
Raimonds Straume, Limbažu novada Centrālās administrācijas Informācijas tehnoloģiju nodaļas
vecākais informācijas sistēmas administrators Kārlis Irmejs, Limbažu novada Salacgrīvas
administrācijas Finanšu nodaļas ekonomiste - budžeta plānotāja Ināra Lazdiņa, Limbažu novada
Salacgrīvas administrācijas Informācijas nodaļas vadītāja Ilga Tiesnese, Limbažu novada Alojas
administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Regīna Grosa.
Dalība sēdē ziņotājiem tiek nodrošināta attālinātā režīmā Webex platformā.
Attālināti sēdē piedalās: Agnese Smalkā-France, Agris Blumers, Agris Vēveris, Aiga Briede, Ainārs
Liepiņš, Aivars Krūmiņš, Alvis Atslēga, Andris Zunde, Anita Zvirbule, Anna Siliņa, Dana Buša,
Diāna Zaļupe, Digna Būmane, Edmunds Liepiņš, Ginta Kalniņa, Ģirts Ieleja, Guntars Dalbiņš, Ilga
Bērziņa, Ilze Bendrāte, Ilze Millere, Inese Bite, Ineta Vladimirova, Inta Baronova, Kristaps Ēdolfs,
Lāsma Liepiņa, Leons Gerķis, Liene Berga, Līga Viļčinska, Raivis Galītis, Rihards Būda, Sandra
Romeiko, Sarma Kacara, Sarmīte Freimane, Sigita Upmale, Skaidrīte Mitrevica-Galīte, Vineta
Krūze, Zanda Aderniece, Ziedīte Jirgensone.
Sēdi translē tiešraidē Limbažu novada pašvaldības Youtube kontā: https://youtu.be/7fcDPwmmy60.
Sēdi ieraksta audioformātā.
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Iepazinusies ar Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja D. Strauberga priekšlikumu
iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu darba kārtības jautājumus:
“1. Par grozījumiem Alojas novada domes 2021.gada 28.janvāra lēmumā Nr.4 “Par Alojas novada
domes, tās iestāžu un struktūrvienību, no pašvaldības budžeta finansēto, amata vienību, amatalgu
apstiprināšanu ar 2021.gada 1.janvāri”.
2. Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības
2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Limbažu novada pašvaldības 2021. gada
apvienoto budžetu” apstiprināšanu.
3. Par papildus finansējuma piešķiršanu aviošova "Fly in Limbaži" izdevumu segšanai.”, atklāti
balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs,
Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs,
Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu
novada dome NOLEMJ:
iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu darba kārtības jautājumus:
1. Par grozījumiem Alojas novada domes 2021.gada 28.janvāra lēmumā Nr.4 “Par Alojas novada
domes, tās iestāžu un struktūrvienību, no pašvaldības budžeta finansēto, amata vienību, amatalgu
apstiprināšanu ar 2021.gada 1.janvāri”.
2. Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības
2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Limbažu novada pašvaldības 2021. gada
apvienoto budžetu” apstiprināšanu.
3. Par papildus finansējuma piešķiršanu aviošova "Fly in Limbaži" izdevumu segšanai.
Apstiprināta šāda sēdes darba kārtība:
1. Informācija par Limbažu novada domes 01.07.2021. un 08.07.2021. ārkārtas sēdēs pieņemto
lēmumu izpildes gaitu.
2. Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par Limbažu novada pašvaldības 2021.
gada apvienoto budžetu” apstiprināšanu.
3. Par Limbažu novada pašvaldības iestādes - Limbažu novada Sporta skola nosaukuma un
nolikuma apstiprināšanu.
4. Par Limbažu novada pašvaldības padotībā esošās profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes
“Alojas novada sporta skola” reorganizāciju, tās pievienošanu Limbažu novada pašvaldības
padotībā esošajai profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādei “Limbažu novada Sporta skola”.
5. Par darba grupas izveidi Limbažu pilsētas notikumu veidošanai “Limbažiem - 800!”
6. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu (Katvaru pagasts).
7. Par (vārds, uzvārds) iesniegumu (dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana, Katvaru pagasts).
8. Par (vārds, uzvārds) iesniegumu (dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšana, Limbažu pilsēta).
9. Par Limbažu novada pašvaldības pārstāvju deleģēšanu biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība”
komitejās un apakškomitejās.
10. Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par Limbažu novada pašvaldības saistošo
noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu.
11. Par grozījumiem Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā.
12. Par Limbažu novada Alojas administrācijas Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
13. Par Limbažu novada pašvaldības Alojas administrācijas nolikuma apstiprināšanu.
14. Par grozījumu veikšanu Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam
izstrādes darba uzdevumā.
15. Par grozījumu veikšanu Limbažu novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes
darba uzdevumā.
16. Par Limbažu novada Centrālās administrācijas nolikuma apstiprināšanu.
17. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66640030890, Limbažu pagastā, Limbažu novadā,
iznomāšanu.
18. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6664 003 0632, Ābeļu iela 6, Limbažu pagastā,
Limbažu novadā, iznomāšanu.
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19. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 66760133293, Skultes pagastā, Limbažu novadā,
daļas iznomāšanu.
20. Par apbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1573, „Garumi 30”, Umurgas
pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu.
21. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6680 001 0449, Umurgas pagastā, Limbažu novadā,
daļas 0,0082 ha platībā, iznomāšanu.
22. Par nekustamā īpašuma “Sauldārzi”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanas termiņa
pagarinājumu.
23. Par nekustamā īpašuma “Sauldārzi”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu.
24. Par nekustamā īpašuma Niedres 25, Umurgas pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu.
25. Par nekustamā īpašuma “Niedru iela 3”, Limbaži, Limbažu novadā atsavināšanu.
26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Viļķi”, Skultes pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu par
brīvu cenu.
27. Par nekustamā īpašuma “Mazkarūsas”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6664 003
1039, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
28. Par nekustamā īpašuma “Niedres 8”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr.
66840050308, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
29. Par projekta „Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšanas 2. kārta” līdzfinansējumu
un priekšfinansējumu.
30. Par grozījumu veikšana Limbažu novada domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā “Par projekta
„Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšana” līdzfinansējumu un
priekšfinansējumu” (protokols Nr.15, 27.§).
31. Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada Centrālās administrācijas
darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā.
32. Par apbūvēta zemes gabalu Ostas iela 12A, Ostas iela 12B un Ostas iela 12C, Salacgrīvā, Limbažu
novadā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu.
33. Par apbūvēta zemes gabala Krasta ielā 1, Salacgrīvā, Limbažu novadā iznomāšanu un nomas
līguma slēgšanu.
34. Par Salacgrīvas administrācijas nolikuma apstiprināšanu.
35. Par Salacgrīvas administrācijas iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
36. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu lauksaimniecībā izmantojamiem zemes
gabaliem Liepupes pagastā, Limbažu novadā.
37. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas
novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”.
38. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai
kanalizācijas sistēmai.
39. Par Salacgrīvas administrācijas Finanšu nodaļas nolikuma apstiprināšanu un lēmumu
pieņemšanas deleģējumu.
40. Par nekustamā īpašuma “Ķīšupītes”, Pāles pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 66680030096,
izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
41. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunā iela 7, Salacgrīvā, Limbažu novadā pārdošanu par
izsolē nosolīto cenu.
42. Par pašvaldības piekrišanu īpašuma Tērces ielā 22, Salacgrīvā, Limbažu novadā sadalīšanai,
jaunu nekustamo īpašumu izveidošanai.
43. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Krišjāņa iela 9, Salacgrīvā, Limbažu novadā pārdošanu.
44. Par 2016.gada 1.augustā noslēgtā īres līguma Nr. 8-2.6/33 pagarināšanu īpašumā Tūjas muiža,
Liepupes pagastā.
45. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.februāra lēmumā Nr. 53 “Par nekustamā
īpašuma Matīšu ceļš, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu valstij”.
46. Par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamam īpašumam Miera ielā 3, Ainažos, Limbažu novadā.
47. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Grīvas iela 4, Salacgrīvā, Limbažu novadā pārdošanu par
izsolē nosolīto cenu.
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48. Par Limbažu novada attīstības programmas 2017. – 2023. gadam aktualizētā Investīciju plāna
2021.-2023.gadam apstiprināšanu.
49. Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu Valsts ģimnāzijai ventilācijas tīrīšanai un
pārbaudei.
50. Par degvielas limitiem Limbažu novada pašvaldības vadības dienesta transportlīdzekļiem.
51. Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu novada pašvaldības Vidrižu pagasta pārvaldei
Bīriņu skolas projekta un energoaudita izstrādei.
52. Par līdzfinansējumu uzturēšanās izdevumiem Limbažos.
53. Par grozījumiem Limbažu pilsētas un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 2021. gada
budžetā.
54. Par Limbažu novada pašvaldības konkursa „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu
novadā 2021. gadā” granta piešķiršanu.
55. Par Limbažu Konsultatīvā bērnu centra maksas pakalpojumu izcenojumiem.
56. Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes ūdeņos, kas robežojas
ar Limbažu novada administratīvo teritoriju, atklāto izsoli.
57. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 “Par Salacgrīvas
novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”.
58. Par papildus finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas administrācijai stāvlaukuma un gājēju celiņa
izbūvei Salacgrīvā.
59. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”.
60. Par papildus finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas administrācijas Liepupes pagasta pārvaldei
autonomas pakalpojumiem.
61. Par finansējuma pārvirzīšanu Sporta un atpūtas kompleksam “Zvejnieku parks” volejbolu
laukumu izbūvei.
62. Par saskaņojumu Limbažu novada Sporta skolai neplānotu iepirkumu veikšanai.
63. Par tilta pār Salacu a/c A01 Rīga – Ainaži 91,20 km būvprojekta izstrādei nepieciešamo
finansējumu.
64. Par pilnvarojumiem Alojas administrācijai un Salacgrīvas administrācijai.
65. Par atļauju Dzintrai Dzenei savienot amatus.
66. Par grozījumiem Alojas novada domes 2021.gada 28.janvāra lēmumā Nr.4 “Par Alojas novada
domes, tās iestāžu un struktūrvienību, no pašvaldības budžeta finansēto, amata vienību, amatalgu
apstiprināšanu ar 2021.gada 1.janvāri”.
67. Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības
2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Limbažu novada pašvaldības 2021. gada
apvienoto budžetu” apstiprināšanu.
68. Par papildus finansējuma piešķiršanu aviošova "Fly in Limbaži" izdevumu segšanai.
69. Informācijas.
1.§
Informācija par Limbažu novada domes 01.07.2021. un 08.07.2021. ārkārtas sēdēs pieņemto
lēmumu izpildes gaitu
Ziņo D. Straubergs, debatēs piedalās D. Zemmers, M. Beļaunieks, A. Garklāvs
Iepazinušies ar Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja D. Strauberga informāciju
par 01.07.2021. un 08.07.2021. ārkārtas domes sēdēs pieņemto lēmumu izpildes gaitu, deputāti
pieņem informāciju zināšanai.
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Lēmums Nr.40
2.§
Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par Limbažu novada pašvaldības 2021.
gada apvienoto budžetu” apstiprināšanu
Ziņo S. Mitrevica-Galīte, debatēs piedalās D. Zemmers, D. Straubergs, I. Lazdiņa, A. Briede,
M. Beļaunieks
Iepazinusies ar Limbažu novada Centrālās administrācijas vecākās ekonomistes S.
Mitrevicas-Galītes informāciju un izskatījusi Limbažu novada pašvaldības 2021. gada apvienoto
budžetu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 46. pantu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 11. pantu un 16. pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 4.
pantu un 41. panta pirmo daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
14.punkta 1.apakšpunktu un 18.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis
Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs
Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis
Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Limbažu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 „Par Limbažu novada
pašvaldības 2021. gada apvienoto budžetu” (pielikumā).
2. Uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu
brīvi pieejami Limbažu novada Centrālās administrācijas, Salacgrīvas administrācijas, Alojas
administrācijas ēkās, Limbažu novada pašvaldības pagastu pārvalžu ēkās un publicēti pašvaldības
mājaslapā internetā.
3. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un
racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas
nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši
ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
4. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi.
Lēmums Nr.41
3.§
Par Limbažu novada pašvaldības iestādes - Limbažu novada Sporta skola nosaukuma un
nolikuma apstiprināšanu
Ziņo S. Upmale
Saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr. 1
”Limbažu novada pašvaldības nolikums” 11.35. punktu, Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta
skolai noteikts nosaukums – “Limbažu novada Sporta skola”, turpmāk - Sporta skola. Ņemot vērā,
ka 2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikumā
noteiktais administratīvi teritoriālais iedalījums, un jaunveidojamā novada sastāvā iekļaujas
Salacgrīvas novada pašvaldība, veicami Sporta skolas nosaukuma grozījumi, veicami labojumi
nolikumā. Grozījumu veikšana nolikumā ir nelietderīga, jo grozījumi jāveic daudzos punktos,
izstrādājams jauns nolikums. Tāpat uz Sporta skolas darbību vairs neattiecas likuma “Par
pašvaldībām” 99.¹ panta noteiktā pārraudzība, ar uzraudzības padomes starpniecību.
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, 15.panta pirmās daļas
4.punktu, ka pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: [..] gādāt par iedzīvotāju izglītību. Likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un tikai pašvaldības dome var pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. Izglītības likuma 24.panta trešajā daļā noteikts, ka
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izglītības iestādes reģistrāciju nodrošina iestādes dibinātājs. Iesniegumu par izglītības iestādes
reģistrāciju iesniedz dibinātāja pilnvarota persona.
Saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, valsts, pašvaldību izglītības iestādes, valsts
augstskolu vidējās izglītības iestādes un privātās izglītības iestādes, izņemot komercsabiedrības un
augstskolas, darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī
attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs. Saskaņā ar Profesionālās izglītības
likuma 15.panta pirmās daļas tiesību norma nosaka: profesionālās izglītības iestādes darbības
tiesiskais pamats ir šis likums, Izglītības likums, citi normatīvie akti un attiecīgās profesionālās
izglītības iestādes nolikums. Profesionālās izglītības iestādes nolikumu apstiprina tās dibinātājs.
Pašvaldībām kā atvasinātām publiskām personām tāpat kā valsts pārvaldes institūcijām
jāievēro tie paši valsts pārvaldes principi, kas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā noteikti valsts
pārvaldei. Pašvaldības pārvaldes pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību.
Attiecīgi iestādes nolikumā norāda likumā noteikto informāciju, pēc kura sagatavots Sporta
skolas nolikums.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, dome ir tiesīga pieņemt
pārvaldes lēmumus.
Iepazinusies ar 20.07.2021. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšlikumu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta septīto daļu,
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo daļu, atklāti
balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs,
Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs,
Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Limbažu novada pašvaldības iestādes Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas
(reģistrācijas Nr.40900001179, juridiskā adrese: Parka iela 36, Limbaži, Limbažu novads, LV4001) nosaukumu - “Limbažu novada Sporta skola” un tās nolikumu (projekts pielikumā).
2. Uzdot Limbažu novada Sporta skolas direktorei D. Zaļupei iesniegt iesniegumu Izglītības
kvalitātes valsts dienestā par veiktajām izmaiņām.
3. Uzdot Limbažu novada Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai organizēt iestādes nosaukuma
izmaiņu aktualizēšanu Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzē.
4. Uzdot Limbažu novada Centrālās administrācijas Administratīvajai nodaļai organizēt iestādes
nosaukuma izmaiņu aktualizēšanu Uzņēmumu reģistrā.
5. Limbažu novada Centrālās administrācijas Administratīvajai nodaļai, sadarbībā ar Limbažu
novada Centrālās administrācijas Izglītības un kultūras nodaļu publicēt informāciju par šo
lēmumu mājaslapās www.limbazi.lv, www.salacgriva.lv, www.aloja.lv un informatīvajā
izdevumā “Limbažu Novada Ziņas”.
6. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums Nr.42
4.§
Par Limbažu novada pašvaldības padotībā esošās profesionālās sporta ievirzes izglītības
iestādes “Alojas novada sporta skola” reorganizāciju, tās pievienošanu Limbažu novada
pašvaldības padotībā esošajai profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādei “Limbažu novada
Sporta skola”
Ziņo D. Straubergs
Limbažu novada domes deputāti izskata ieceri pievienot Limbažu novada pašvaldības
padotībā esošo profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādi “Alojas novada sporta skola” Limbažu
novada pašvaldības padotībā esošai profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādei “Limbažu novada
Sporta skola”. Pēc reorganizācijas pievienojamā iestāde beigtu pastāvēt.
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Saskaņā ar Alojas novada sporta skolas nolikumu, iestāde savā darbībā īsteno profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmas: 1) futbola programma (kods 20V 813001 un kods 30V 813001,
2), basketbola programmu (kods 20V 813001) un interešu sporta programmas, organizē un veicina
sporta darbu Alojas novadā.
Pēc Alojas izglītības speciālistu sniegtās informācijas, saprotam, ka izglītojamo skaits ir
samazinājies iestādē, īpaši pēdējos gados, 2020./2021.m.g. iestādē 60 izglītojamie, 4 mācību - treniņu
grupās futbolā, basketbolā programma netiek īstenota nav trenera, nav izglītojamo. Šī programmas
nav aktīva. Ilgstoši iestādi vada pienākumu izpildītājs. Reorganizējot tiktu izveidota vienota iestādes
administrācija ar vienotu skatījumu uz izglītības procesa īstenošanu, pedagoģisko un tehnisko
darbinieku amata štata vietu sakārtošanu iestādes darbības nodrošināšanai. Redzam, ka jāsaglabā
programmu īstenošanas vietas Staicelē un Alojā.
Risināms jautājums par interešu izglītības sporta programmu un tautas sporta funkcijas
īstenošanu. Interešu izglītības sporta programmas varētu tikt īstenotas pie Alojas un Staiceles
vispārizglītojošām skolām, jo valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītībai tiek piešķirta attiecīgam
izglītojamo skaitam vispārizglītojošā skolā.
Tautas sporta funkciju varētu tikt deleģēta īstenot attiecīgās pilsētas vai pagasta pārvaldēm.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktā noteikts, ka tiešās pārvaldes
iestādi likvidē: pievienojot citai iestādei, — rezultātā pievienojamā iestāde beidz pastāvēt. Likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikts, ka pašvaldībām ir šādas autonomās
funkcijas: [..] gādāt par iedzīvotāju izglītību; Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktā noteikts,
ka novada pašvaldība: saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē
vispārējās izglītības iestādes, savukārt 23.panta otrajā daļā noteikts, ka pašvaldību izglītības iestādes
dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju vai attiecīgās
nozares ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju un piekto daļu - par izglītības iestādes
likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus
mēnešus iepriekš. Ja objektīvu apstākļu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, par izglītības
iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā
trīs mēnešus iepriekš.
Saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 14.panta otro daļu, pašvaldību profesionālās
izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē attiecīgo pašvaldību domes, saskaņojot ar Izglītības
un zinātnes ministriju. Savukārt tā paša likuma 15.panta pirmās daļas tiesību norma nosaka:
profesionālās izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir šis likums, Izglītības likums, citi
normatīvie akti un attiecīgās profesionālās izglītības iestādes nolikums. Profesionālās izglītības
iestādes nolikumu apstiprina tās dibinātājs.
Iepazinusies ar 20.07.2021. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšlikumu,
pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas
1.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās
daļas 1.punktu, 23.panta otro un piekto daļu, Profesionālās izglītības likuma 14.panta otro daļu,
atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris
Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis
Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Reorganizēt Limbažu novada pašvaldības padotībā esošo profesionālās sporta ievirzes izglītības
iestādi “Alojas novada sporta skola”, juridiskā adrese: Lielā iela 7, Staicele, Limbažu novads,
LV-4043 (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 40900014953) (turpmāk – Alojas novada sporta
skola), ar 2021.gada 1.novembri nododot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:
futbola programmas (programmas kods 20V 813001 un kods 30V 813001) īstenošanu Limbažu
novada pašvaldības padotībā esošajai profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādei “Limbažu
novada Sporta skola” (turpmāk- Limbažu novada Sporta skola), juridiskā adrese: Parka ielā 36,
Limbaži, Limbažu novads, LV-4001 (izglītības iestādes reģistrācijas Nr.40900001170 ).
2. Noteikt, ka Limbažu novada Sporta skola ar 2021.gada 1.novembri pārņem un īsteno šādas
Alojas novada sporta skolas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas: futbola
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programmas (programmas kods 20V 813001 un kods 30V 813001), saglabājot esošo programmu
īstenošanas vietas.
3. Šī lēmuma 1.punktā minēto reorganizāciju pabeigt līdz 2021.gada 29.oktobrim.
4. Noteikt, ka Limbažu novada Sporta skola ir Alojas novada sporta skolas tiesību, lietvedības,
saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību, funkciju, t.sk., profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas: futbola programmas (programmas kods 20V 813001 un kods 30V 813001) un
minētajās sporta izglītības programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja.
5. Uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas
izveidot komisiju Alojas novada sporta skolas nododamo materiālo un finanšu līdzekļu
inventarizācijai un mantas, saistību un prasību apjoma noteikšanai.
6. Limbažu novada Centrālās administrācijas Izglītības un kultūras nodaļas vadītājai S. Upmalei
veikt nepieciešamās darbības Alojas novada sporta skolas reorganizācijai, tai skaitā šā lēmuma
nosūtīšanu saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijai un reģistrācijas datu izmaiņu veikšanu
Izglītības kvalitātes valsts dienesta Izglītības iestāžu reģistrā.
7. Limbažu novada Centrālās administrācijas Administratīvajai nodaļai uzdot sagatavot Limbažu
novada Sporta skolas darbinieku skaita un amatu sarakstu (Limbažu novada pašvaldības iestāžu
darbinieku amatu un likmju saraksts) un virzīt to apstiprināšanai 2021.gada oktobra Limbažu
novada domes sēdē.
8. Uzdot Alojas novada sporta skolas direktores p.i. Inetai Vladimirovai:
8.1. ar lēmumu, sākot ar 2021.gada 2.augustu, iepazīstināt attiecīgos Alojas novada sporta
skolas darbiniekus, izglītojamos un izglītojamo likumiskos pārstāvjus;
8.2. sadarbībā ar Limbažu novada Sporta skolu veikt nepieciešamās darbības Alojas novada
sporta skolas pedagogu pārejai uz Limbažu novada Sporta skolu, atbilstoši Darba likuma
prasībām, attiecīgi piedāvājot tās turpināt Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada
Sporta skolā vai tās izbeidzot.
9. Ar 2021.gada 1.septembri, līdz reorganizācijas pabeigšanai, par Alojas novada sporta skolas
direktora pienākumu izpildītāju iecelt Diānu Zaļupi, Limbažu novada Sporta skolas direktori,
uzdodot:
9.1. sagatavot Limbažu novada Sporta skolas nolikuma grozījumu projektu, un grozījumu
projektu izmaiņām Limbažu novada Sporta skolas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
un virzīt to apstiprināšanai 2021.gada oktobra Limbažu novada domes sēdē;
9.2. nodrošināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu: futbola programmu
(programmas kods 20V 813001 kods 30V 813001) nepārtrauktību un īstenošanas
turpināšanu.
10. Limbažu novada Centrālās administrācijas Izglītības un kultūras nodaļas vadītājai S. Upmalei,
sadarbībā ar Limbažu novada Alojas administrācijas speciālistiem uzdot līdz 2021.gada
1.septembrim izstrādāt priekšlikumus par esošo Alojas novada sporta skolas interešu sporta
programmu un tautas sporta īstenošanu;
11. Limbažu novada Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot Limbažu novada
pašvaldības nolikuma grozījumu projektu un virzīt to apstiprināšanai 2021.gada oktobra
Limbažu novada domes sēdē.
12. Limbažu novada Centrālās administrācijas Administratīvajai nodaļai, sadarbībā ar Limbažu
novada Centrālās administrācijas Izglītības un kultūras nodaļu ar 2021.gada 2.augustu līdz
2021.gada 1.novembrim publicēt informāciju par Alojas novada sporta skolas reorganizāciju
mājaslapās www.limbazi.lv, www.salacgriva.lv, www.aloja.lv un informatīvajā izdevumā
“Limbažu Novada Ziņas”.
13. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1.punktā minētās iestādes reorganizāciju saistītie izdevumi sedzami no
Alojas novada sporta skolas finanšu līdzekļiem.
14. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
15. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma Alojas
novada sporta skolas reorganizācijas veikšanai un tās pievienošanai Limbažu novada Sporta
skolai, saņemšanas.
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Lēmums Nr.43
5.§
Par darba grupas izveidi Limbažu pilsētas notikumu veidošanai “Limbažiem - 800!”
Ziņo S. Upmale , debatēs piedalās J. Bakmanis, D. Zemmers, A. Garklāvs
Limbažu novada Centrālās administrācijas Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Sigita
Upmale informē par nepieciešamību izveidot darba grupu Limbažu pilsētas 800 gadu svinībām.
2023.gadā Limbažiem aprit 800 gadi, no brīža, par vēsturiskajām liecībām par pilsētas
dibināšanu. Darba grupu nepieciešams izveidot, lai tiktu veidota veiksmīga sadarbība starp vairāku
jomu speciālistiem, notikumu veidotājiem - kultūras, sporta, izglītības, tūrisma un uzņēmējiem. Darba
grupai jāizstrādā svētku “Limbažiem - 800!” koncepcija.
Projekta “Limbažiem – 800” galvenajam mērķim un visām darbībām ir jābūt saistītām ar
Limbažu novada iedzīvotāju labklājības līmeņa izmaiņām, kvalitatīvu pasākumu piedāvājumiem un
sakoptas vides veidošanu, pilsētas un novada tēla prezentēšanai. 2021.gada 20. jūlija Limbažu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā, sadaļā informācijas, par darba grupas izveidi
diskutēts, vienojoties, ka atbalstāma ideja par darba grupas izveidi.
Izskanēja arī viedoklis par darba grupas vadītāju virzīt Limbažu novada domes deputātu Edžu
Arumu, kuram ir ilggadēja un vērtīga pieredze pasākumu veidošanā un organizēšanā. Lai darba grupa
strādātu vispusīgi un kvalitatīvi, vienkopus pulcināmi dažādi eksperti, kas ar savām zināšanām un
pieredzi piedalītos darba grupai dotā uzdevuma izpildē. Darba grupā var būt iekļauts ikviens, kam ir
zināšanas attiecīgo jautājuma risināšanā.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 6. 3 daļa
nosaka: "Ja tas ir lietderīgi un tam ir pieejami finanšu līdzekļi, amatpersonai (darbiniekam), kurš
attiecīgajā valsts vai pašvaldības institūcijā netiek nodarbināts pastāvīgi, bet tiek iecelts, ievēlēts vai
apstiprināts amatā (piemēram, komisijās, konsultatīvajās padomēs, darba grupās) konkrētu
pienākumu pildīšanai un par šo pienākumu pildīšanu nestājas darba tiesiskajās vai dienesta attiecībās,
var noteikt mēnešalgu proporcionāli nostrādātajam laikam."
Iepazinusies ar 20.07.2021. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšlikumu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 41. panta
pirmās daļas 3. punktu, 61. pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis
Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs
Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis
Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot darba grupu projekta “Limbažu pilsētas 800 gadu svinībām” īstenošanai, tā koncepcijas
izstrādei u.c.
2. Par darba grupas vadītāju apstiprināt deputātu Edžu Arumu.
3. Uzdot darba grupas vadītājam izstrādāt priekšlikumus par darba grupas sastāvu, to virzīt
apstiprināšanai uz 2021.gada augusta Limbažu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komiteju un Limbažu novada domes sēdi galīgā lēmuma pieņemšanai.
4. Darba grupai uzdot šādu uzdevumu: izstrādāt svētku “Limbažiem - 800” koncepciju līdz
2022.gada 31.janvārim.
5. Darba grupas sekretariāta funkcijas uzdot veikt Limbažu novada Centrālās administrācijas
Izglītības un kultūras nodaļai.
6. Darba grupas sasaukšanu un dienaskārtības noteikšanu uzdot darba grupas vadītājam.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājam Dagnim
Straubergam.
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Lēmums Nr.44
6.§
Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu (Katvaru pagasts)
Ziņo D. Straubergs
Iepazinusies ar 20.07.2021. Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšlikumu,
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas 06.07.2021. (sēdes
protokols Nr.1, 1.§) priekšlikumu, pamatojoties uz likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 4.panta pirmo daļu, saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības 25.10.2012.
saistošo noteikumu Nr.34 „Par Limbažu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu
risināšanā” 34.1 punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris
Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis
Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim (adrese).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
3. Izvērstais lēmums sēdes protokola pielikumā.
Lēmums Nr.45
7.§
Par (vārds, uzvārds) iesniegumu (dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana, Katvaru pagasts)
Ziņo D. Straubergs
Iepazinusies ar 20.07.2021. Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšlikumu,
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas 06.07.2021. (sēdes
protokols Nr.1, 2.§) priekšlikumu, pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 14.panta pirmo, otro,
trešo un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Limbažu novada pašvaldības 25.10.2012. saistošo noteikumu Nr.34 „Par Limbažu
novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā” 5. un 34. 1 punktu, atklāti
balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs,
Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs,
Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu
novada dome NOLEMJ:
1. Pilnvarot Umurgas pagasta un Katvaru pagasta pārvalžu vadītāju Pēteri Magoni noslēgt
dzīvojamās telpas īres līgumu ar (vārds, uzvārds, personas kods) par dzīvokļa (adrese) īrēšanu uz
3 gadiem (1 persona, 1 istaba).
2. Noteikt, ka (vārds, uzvārds) dzīvojamās telpas īres līgums un līgums (-i) par komunālajiem
pakalpojumiem jānoslēdz viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Voldemāra Baloža
iela 13A, Valmiera, LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izvērstais lēmums sēdes protokola pielikumā.
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Lēmums Nr.46
8.§
Par (vārds, uzvārds) iesniegumu (dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšana, Limbažu pilsēta)
Ziņo D. Straubergs
Iepazinusies ar 20.07.2021. Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšlikumu,
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas 06.07.2021. (sēdes
protokols Nr.1, 5.§) priekšlikumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
9.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvojamās telpas īres likuma 14.panta pirmo un otro
daļu un 16.panta trešo un ceturto daļu, Limbažu novada pašvaldības 25.10.2012. saistošo noteikumu
Nr.34 „Par Limbažu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā” 5.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris
Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis
Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Pilnvarot SIA “Namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.46603000240 valdes locekli Ilzi Pastvu pārslēgt
dzīvojamās telpas īres līgumu uz iepriekšējā īres līguma nosacījumiem, izņemot īres līguma
termiņu, ar (vārds, uzvārds, personas kods) par pašvaldības dzīvokļa (adrese) īrēšanu, īres līguma
termiņu nosakot 3 (trīs) gadi (1 istaba, 1 persona).
2. Noteikt, ka (vārds, uzvārds) dzīvojamās telpas īres līgums un līgums (-i) par komunālajiem
pakalpojumiem jānoslēdz viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Voldemāra Baloža
iela 13A, Valmiera, LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izvērstais lēmums sēdes protokola pielikumā.
Lēmums Nr.47
9.§
Par Limbažu novada pašvaldības pārstāvju deleģēšanu biedrības “Latvijas Pašvaldību
savienība” komitejās un apakškomitejās
Ziņo D. Straubergs
Limbažu novada pašvaldībā 05.07.2021. saņemts biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība”
(LPS) priekšsēža G. Kaminska iesniegums, reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr. 4.12.1/21-2/39.
Saskaņā ar LPS statūtiem, valdes locekļi no komitejām ir komiteju sēdēs ievēlēti priekšsēdētāji.
Saistībā ar sarunām par nākamā gada budžetu augusta beigās un septembrī ir nepieciešama
rīcībspējīga LPS valde, kurai ir nozīmīga loma šajās sarunās, tai skaitā Ministru kabineta komitejā,
kurā tiek skatīts ikgadējais vienošanās un domstarpību protokols. Lai tūlīt pēc LPS Kongresa, kurš
notiks š.g. 20. augustā, būtu iespējams izveidot rīcībspējīgu valdi, nepieciešams organizēt komiteju
sēdes pirms kongresa. LPS iesniegumā aicināts deleģēt Limbažu novada pašvaldības pārstāvjus šādās
LPS komitejās un apakškomitejās:
1.
Finanšu un ekonomikas komitejā;
2.
Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā;
3.
Tautsaimniecības komitejā un tās apakškomitejās:
1)
Dzīvokļu jautājumu apakškomitejā;
2)
Būvniecības apakškomitejā;
3)
Informātikas jautājumu apakškomitejā;
4.
Veselības un sociālo jautājumu komitejā;
5.
Izglītības un kultūras komitejā un tās apakškomitejā:
1)
Sporta jautājumu apakškomitejā.
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Atbilstoši interesēm kādas komitejas vai apakškomitejas darbībā, nepieciešams deleģēt līdz 3
personām (politiķi un viņa aizvietotāju) katrā komitejā.
Saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr. 1
”Limbažu novada pašvaldības nolikums” 30.1. punktu, Limbažu novada pašvaldība ir biedrības
“Latvijas Pašvaldību savienība” biedrs.
“Latvijas Pašvaldību savienība” (turpmāk tekstā - Biedrība) ir biedrība, kas uz brīvprātības
principiem apvieno visu veidu - vietējās un reģionālās Latvijas Republikas pašvaldības.
Pašvaldībām kā atvasinātām publiskām personām tāpat kā valsts pārvaldes institūcijām
jāievēro tie paši valsts pārvaldes principi, kas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā noteikti valsts
pārvaldei. Pašvaldības pārvaldes pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz
iepriekš minēto, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta
septīto daļu, Limbažu novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 “Limbažu
novada pašvaldības nolikums” 30.1. punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums,
Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs
Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis
Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Deleģēt Limbažu novada pašvaldības pārstāvjus biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība”
komitejās un apakškomitejās:
1.1. Finanšu un ekonomikas komitejā:
1.1.1. Limbažu novada Centrālās administrācijas Finanšu nodaļas vadītāja Anita Zvirbule.
1.2. Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā:
1.2.1. Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Māris Beļaunieks;
1.2.2. Limbažu novada domes deputāts Andris Garklāvs (aizvietotājs).
1.3. Būvniecības apakškomitejā:
1.3.1. Limbažu novada Centrālās administrācijas Būvvaldes vadītāja Sandra Romeiko.
1.4. Informātikas jautājumu apakškomitejā:
1.4.1. Limbažu novada Centrālās administrācijas Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs
Raimonds Straume.
1.5. Veselības un sociālo jautājumu komitejā:
1.5.1. Limbažu novada domes deputāts Rūdolfs Pelēkais;
1.5.2. Limbažu novada domes deputāts Arvīds Ozols (aizvietotājs).
1.6. Izglītības un kultūras komitejā:
1.6.1. Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 2. vietnieks Jānis Bakmanis;
1.6.2. Limbažu novada Centrālās administrācijas Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Sigita
Upmale;
1.6.3. Limbažu novada domes deputāts Edžus Arums.
1.7. Sporta jautājumu apakškomitejā.
1.7.1. Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 2. vietnieks Jānis Bakmanis;
1.7.2. Limbažu novada Centrālās administrācijas Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Sigita
Upmale;
1.7.3. Limbažu novada domes deputāts Edžus Arums.
2. Uzdot Limbažu novada Centrālās administrācijas Administratīvajai nodaļai līdz 2021.gada
30.jūlijam informēt biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība” par Limbažu novada pašvaldības
deleģētiem pārstāvjiem, aizpildot biedrības sagatavoto dalībnieku pieteikuma tabulu.
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3. Uzdot Limbažu novada Centrālās administrācijas, Salacgrīvas administrācijas, Alojas
administrācijas sabiedrisko attiecību speciālistiem informēt sabiedrību par šo lēmumu, kā arī
turpmāk informēt sabiedrību par Limbažu novada pašvaldības darbību biedrībā “Latvijas
Pašvaldību savienība”.
4. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums Nr.48
10.§
Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par Limbažu novada pašvaldības
saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu
Ziņo D. Straubergs
Ņemot vērā, ka 2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma pielikumā noteiktais administratīvi teritoriālais iedalījums, un pamatojoties uz Oficiālo
publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 3. panta pirmo daļu, pašvaldības domei jāpieņem
saistošie noteikumi, ar kuriem noteikt saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas pirmo punktu, 45. pantu, atklāti balsojot: PAR –
13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta
Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane,
Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3 „Par Limbažu novada
pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu” projektu (pielikumā).
2. Pieņemt zināšanai saistošo noteikumu Nr.3 „Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu
publicēšanas vietu” paskaidrojuma rakstu (pielikumā).
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā
un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
4. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas vai gadījumā, ja atzinumu pašvaldība no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija mēneša laikā nav saņēmusi, publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un
nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Limbažu novada pašvaldības Centrālās administrācijas
ēkā, Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas administrācijas ēkā, Limbažu novada pašvaldības
Alojas administrācijas ēkā un Limbažu novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēs.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”.
Lēmums Nr.49
11.§
Par grozījumiem Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā
Ziņo D. Straubergs
2021.gada 7.jūlijā Salacgrīvas administrācijā saņemts Salacgrīvas ostas pārvaldes 2021.gada
5.jūlija iesniegums Nr. 1-11/102 “Par nepieciešamajiem grozījumiem Salacgrīvas ostas pārvaldes
nolikumā” (reģistrēts 2021.gada 7.jūlijā ar reģ. Nr. 3.18/1), kurā lūgts veikt iesniegumā norādītās
izmaiņas Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz
Likuma par ostām 7.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (Edžus Arums, Jānis
Bakmanis, Māris Beļaunieks, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis
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Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav,
ATTURAS – deputāts Andris Garklāvs, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta lēmumu Nr.98
(protokols Nr.4; 6.§) “Par Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā
Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā (turpmāk tekstā – nolikums):
1.1. Izteikt nolikuma 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Salacgrīvas ostas pārvalde (turpmāk arī ostas pārvalde) ir Limbažu novada
pašvaldības pastarpinātās pārvaldes iestāde, kas veic Salacgrīvas ostas pārvaldīšanu un
darbojas publisko un privāto tiesību jomā.”
1.2. Izteikt nolikuma 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.3. juridiskā adrese - Ostas iela 6, Salacgrīva, Limbažu novads, Latvija, LV 4033.”
1.3. Izteikt nolikuma 14.punktu šādā redakcijā:
“14. Limbažu novada dome ieceļ ostas valdes priekšsēdētāju un ostas valdes
priekšsēdētāja vietnieku.”
2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora 2.vietnieku.
Lēmums Nr.50
12.§
Par Limbažu novada Alojas administrācijas Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo D. Straubergs
Ar Limbažu novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Limbažu novada
pašvaldības nolikums” 32.6. apakšpunktu noteikts, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome
no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi šādas patstāvīgās komisijas un
padomes - Alojas administrācijas Iepirkumu komisija.
Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams apstiprināt Limbažu novada Alojas administrācijas
Iepirkumu komisijas nolikumu.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 12 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Lija Jokste, Gunta
Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane,
Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās
deputāts Andris Garklāvs, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Alojas administrācijas Iepirkumu komisijas nolikumu (projekts pielikumā).
2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora 3.vietnieku.
Lēmums Nr.51
13.§
Par Limbažu novada pašvaldības Alojas administrācijas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo D. Straubergs
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un
likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt
pašvaldības iestāžu nolikumus, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome
pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas) un Limbažu novada domes
2021. gada 21.jūlija Teritorijas attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti
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(Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds
Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis,
Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Limbažu novada pašvaldības Alojas administrācijas nolikumu (pielikumā).
2. Noteikt, ka nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma parakstīšanas.
3. Uzdot Alojas administrācijas vadītājam nodrošināt nolikuma publisku pieejamību iestādes telpās
un mājaslapā internetā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums Nr.52
14.§
Par grozījumu veikšanu Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam
izstrādes darba uzdevumā
Ziņo Ģ. Ieleja
Ar Limbažu novada domes 2021.gada 22.aprīlī pieņemto lēmumu (protokols Nr.8, 19.§) “Par
jaunizveidojamā Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam izstrādes
uzsākšanu” tika apstiprināts darba uzdevums Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.2046. gadam izstrādei.
Limbažu novada pašvaldība 2021.gada 18.maijā ir izsludinājusi atklātu konkursu Nr. LNP
2021/38 “Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2046. gadam un Limbažu novada
Attīstības programmas 2022. – 2028. gadam izstrāde”. Atklāta konkursa rezultātā 2021.gada 15.jūlijā
tika noslēgts līgums Nr.4.15.4/21-2/11 ar SIA ,,Ķemers Business and Law Company”.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma
6.panta ceturto daļu, 8. un 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.pantu, Ministru
kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem”, Ministru kabineta 2020.gada 13.oktobra noteikumos Nr.631
“Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” noteikto, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums,
Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs
Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis
Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt darba uzdevumu Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam
izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus (pielikums), kā arī aktualizēt darba uzdevuma
procesa izpildes termiņus pēc Attīstības programmas 1.redakcijas izstrādes.
2. Lēmuma izpildes kontroli veikt Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums Nr.53
15.§
Par grozījumu veikšanu Limbažu novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes
darba uzdevumā
Ziņo D. Straubergs
Ar Limbažu novada domes 2021.gada 22.aprīlī pieņemto lēmumu (protokols Nr.8, 20.§) “Par
jaunizveidojamā Limbažu novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu”
tika apstiprināts darba uzdevums Limbažu novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam
izstrādei.
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Limbažu novada pašvaldība 2021.gada 18.maijā ir izsludinājusi atklātu konkursu Nr. LNP
2021/38 “Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. - 2046. gadam un Limbažu novada
Attīstības programmas 2022. - 2028. gadam izstrāde”. Atklāta konkursa rezultātā 2021.gada 15.jūlijā
tika noslēgts līgums Nr.4.15.4/21-2/11 ar SIA ,,Ķemers Business and Law Company”.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma
6.panta ceturto daļu, 8. un 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.pantu, Ministru
kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem”, Ministru kabineta 2020.gada 13.oktobra noteikumos Nr.631
“Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” noteikto, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums,
Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs
Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis
Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt darba uzdevumu Limbažu novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes
darba uzdevumu un izpildes termiņus (pielikums), kā arī aktualizēt darba uzdevuma procesa
izpildes termiņus pēc Attīstības programmas 1.redakcijas izstrādes.
2. Lēmuma izpildes kontroli veikt Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums Nr.54
16.§
Par Limbažu novada Centrālās administrācijas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo D. Straubergs
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un
likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt
pašvaldības iestāžu nolikumus, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome
pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot: PAR – 13
deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta
Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane,
Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Limbažu novada Centrālās administrācijas nolikumu (pielikumā).
2. Noteikt, ka nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma parakstīšanas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums Nr.55
17.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66640030890, Limbažu pagastā, Limbažu novadā,
iznomāšanu
Ziņo D. Straubergs
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.
punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87. panta otro daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 2. panta piekto daļu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta desmitās daļas 13. punktu,
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un
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apbūves tiesības noteikumi” 5., 6., 28., 29.2, 33., 33.6., 35., 52., 139. punktiem, saskaņā ar Limbažu
novada domes 2018.gada 22.novembra saistošo noteikumu Nr.31 “Par neapbūvētu zemes gabalu
nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3. punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums,
Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs
Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis
Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves vietas adrese), bez apbūves tiesībām
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 66640030655, Apakšstacija 1, Limbažu pagastā, Limbažu
novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 66640030890, 0.02 ha platībā, uz 5 gadiem ar
izmantošanas mērķi - personiskās palīgsaimniecības vajadzībām (shēma pielikumā).
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7,00 EUR
gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma
nodokli (shēma pielikumā).
3. Izvērstais lēmums sēdes protokola pielikumā.
Lēmums Nr.56
18.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6664 003 0632, Ābeļu iela 6, Limbažu pagastā,
Limbažu novadā, iznomāšanu
Ziņo D. Straubergs
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.
punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87. panta otro daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 2. panta piekto daļu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta desmitās daļas 13. punktu,
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 5., 6., 7., 28., 17., 26. punktiem, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti
(Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds
Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis,
Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves vietas adrese); (vārds, uzvārds, personas
kods, deklarētā adrese), un (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese), bez apbūves
tiesībām uz 10 gadiem nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6664 003 0632, Ābeļu iela 6, Limbažu
pagasts, Limbažu novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6664 003 0632, 0,12 ha platībā,
valdījumā esošo būvju uzturēšanai (shēma pielikumā).
2. Noteikt iznomātā zemesgabala nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00
euro gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma
nodokli.
3. Izvērstais lēmums sēdes protokola pielikumā.
Lēmums Nr.57
19.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66760133293, Skultes pagastā, Limbažu novadā,
daļas iznomāšanu
Ziņo D. Straubergs
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.
punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87. panta otro daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma

20
nodokli” 2. panta piekto daļu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta desmitās daļas 13. punktu,
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 5., 6., 28., 29.1, 33., 33.6., 35., 52. punktiem, atklāti balsojot: PAR –
13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta
Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane,
Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt (vārds, uzvārds, personas kods, adrese), bez apbūves tiesībām, nekustamā īpašuma ar
kadastra Nr. 66760133293, Aģes upe, Skultes pagastā, Limbažu novadā, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 66760133293, daļu 0.02 ha platībā, uz 5 gadiem apkārtējās vides
sakārtošanai ar nosacījumu, ka Limbažu novada pašvaldība vienpusēji var pārtraukt nomas
līgumu paziņojot par to nomniekam 3 mēnešus iepriekš, ja iznomātais zemes gabals nepieciešams
pašvaldību funkciju īstenošanai (shēma pielikumā).
2. Limbažu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Nekustamā īpašuma un teritoriālā
plānojuma nodaļai organizēt 1. punktā minētā zemes gabala novērtēšanu un tirgus nomas maksas
noteikšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju un nomas līguma noslēgšanu.
3. Nomniekam kompensēt neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.
4. Izvērstais lēmums sēdes protokola pielikumā.
Lēmums Nr.58
20.§
Par apbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1573, „Garumi 30”, Umurgas
pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu
Ziņo D. Straubergs
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.
punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87. panta otro daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 2. panta piekto daļu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta desmitās daļas 13. punktu,
Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 5., 6., 7. un 17. punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus
Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols,
Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis
Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt (vārds, uzvārds, personas kods, adrese), bez apbūves tiesībām zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 6680 001 1573, „Garumi 30”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, 0,06 ha platībā,
uz 5 gadiem (shēma pielikumā).
2. Noteikt iznomātā zemesgabala nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00
euro gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma
nodokli.
3. Izvērstais lēmums sēdes protokola pielikumā.
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Lēmums Nr.59
21.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6680 001 0449, Umurgas pagastā, Limbažu
novadā, daļas 0,0082 ha platībā, iznomāšanu
Ziņo D. Straubergs
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.
punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87. panta otro daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 2. panta piekto daļu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta desmitās daļas 13. punktu,
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 5., 6., 28., 29.2, 33., 33.6., 35., 52., 139. punktiem, saskaņā ar Limbažu
novada domes 2018.gada 22.novembra saistošo noteikumu Nr.31 “Par neapbūvētu zemes gabalu
nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3. punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums,
Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs
Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis
Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves vietas adrese), bez apbūves tiesībām
nekustamā īpašuma „Dārzciems-Izgāztuve”, Umurgas pagastā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6680 001 0449, 1,6 ha platībā, daļu 0,0082 ha platībā, uz 5 gadiem, ar izmantošanas
mērķi - personiskās palīgsaimniecības vajadzībām (shēma pielikumā).
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7,00 EUR
gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma
nodokli (shēma pielikumā).
3. Izvērstais lēmums sēdes protokola pielikumā.
Lēmums Nr.60
22.§
Par nekustamā īpašuma “Sauldārzi”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanas
termiņa pagarinājumu
Ziņo D. Straubergs
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.
punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87. panta otro daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 2. panta piekto daļu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta desmitās daļas 13. punktu,
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 5., 6., 7., 28., 17.,26.,52., 53., 56., 57. punktiem, atklāti balsojot: PAR
– 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta
Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane,
Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt 2012.gadā noslēgto nomas līgumu Nr. 4-15.15/12/126 ar 2021.gada 1.septembri ar
(vārds, uzvārds, personas kods), uz 5 gadiem par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6664 009
0041, “Sauldārzi”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6664 009 0041, 2.2 ha platībā, īpašumā esošo būvju uzturēšanai. Noteikt iznomātā zemesgabala
nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 euro gadā, papildus nomas
maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli (shēma pielikumā).
2. Pagarināt 2012.gadā noslēgto nomas līgumu Nr. 4-15.15/12/126 ar 2021.gada 1.augustu ar (vārds,
uzvārds, personas kods), uz 5 gadiem par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6664 009 0041,
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“Sauldārzi”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6664 009
0042, 5.0 ha platībā, nomu lauksaimnieciskai ražošanai (shēma pielikumā).
3. Limbažu novada Centrālās administrācijas Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļai
organizēt 2. punktā minētā zemes gabala novērtēšanu un tirgus nomas maksas noteikšanu,
pieaicinot sertificētu vērtētāju un nomas līguma noslēgšanu.
4. Nomniekam kompensēt neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.
5. Izvērstais lēmums sēdes protokola pielikumā.
Lēmums Nr.61
23.§
Par nekustamā īpašuma “Sauldārzi”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu
Ziņo D. Straubergs
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas
2. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.
panta pirmo, otro, trešo daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro un trešo daļu, likuma „Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” 30.2 pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis
Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs
Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis
Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 6664 009 0041, “Sauldārzi”,
Limbažu pagastā, Limbažu novadā, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 6664 009 0041 un 6664 009 0042, 7.2 ha platībā, nosakot, ka tas nav nepieciešams
pašvaldības funkciju veikšanai (shēma pielikumā).
2. Limbažu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju un sagatavot izsoles noteikumus.
3. Izvērstais lēmums sēdes protokola pielikumā.
Lēmums Nr.62
24.§
Par nekustamā īpašuma Niedres 25, Umurgas pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu
Ziņo D. Straubergs
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas
2. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.
panta pirmo, otro, trešo daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro un trešo daļu, atklāti balsojot: PAR
– 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta
Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane,
Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome
NOLEMJ:
1. Atsavināt pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu: Niedres 25, Umurgas pagastā, Limbažu
novadā, kadastra numurs 66800011630, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 66800011630, 0.0591 ha platībā, nosakot, ka tas nav nepieciešams pašvaldības
funkciju veikšanai (shēma pielikumā).
2. Limbažu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas
komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju un sagatavot
izsoles noteikumus.
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3. Izvērstais lēmums sēdes protokola pielikumā.
Lēmums Nr.63
25.§
Par nekustamā īpašuma “Niedru iela 3”, Limbaži, Limbažu novadā atsavināšanu
Ziņo D. Straubergs
Nekustamais īpašums Niedru iela 3, Limbaži, Limbažu novadā, kadastra
numurs 66010040068, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66010040068,
0.1440 ha platībā, piekrīt Limbažu novada pašvaldībai un reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Limbažu
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000386935 uz Limbažu pilsētas pašvaldības vārda, kuras
tiesību pārņēmēja ir Limbažu novada pašvaldība. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo
dzīvojamo māju apbūve. Noteiks apgrūtinājums: Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta neitrālās zonas
teritorija - 0.1440 ha.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo, otro, trešo daļu,
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, bet publiskas personas
mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona),
kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta. Kārtību, kādā noskaidro publiskas
personas vai tās iestāžu vajadzību pēc citai publiskai personai vai tās iestādēm nevajadzīgās mantas,
kā arī mantas turētāja maiņas kārtību attiecībā uz atvasinātas publiskas personas mantu nosaka
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.. Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo
īpašumu dod attiecīgās atsavinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. Tā kā nekustamais īpašums
nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, tas atsavināms Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Nekustamais īpašums: Niedru iela 3, Limbaži, Limbažu
novadā, kadastra numurs 66010040068, nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai un ir
atsavināms.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8. panta otro un trešo daļu,
atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās
personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā, kura arī apstiprina nekustamā īpašuma novērtēšanas
komisijas sastāvu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu,
privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura
darbības. Saskaņā ar šā likuma 21. panta pirmās daļas 17. punktu, tikai dome var lemt par pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas
iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas
2. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.
panta pirmo, otro, trešo daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro un trešo daļu, atklāti balsojot: PAR
– 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta
Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane,
Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome
NOLEMJ:
1. Atsavināt pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu: Niedru iela 3, Limbaži, Limbažu novadā,
kadastra numurs 66010040068, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 66010040068, 0.1440 ha platībā, nosakot, ka tas nav nepieciešams pašvaldības
funkciju veikšanai (shēma pielikumā).
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2. Limbažu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas
komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju un sagatavot
izsoles noteikumus.
Lēmums Nr.64
26.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Viļķi”, Skultes pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu
par brīvu cenu
Ziņo D. Straubergs
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas
2. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, Pārejas noteikumu
11.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks,
Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis
Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu “Viļķi”, Skultes pagastā, Limbažu novadā,
kadastra numurs 66760050041, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
66760050041, 0.0814 ha platībā, nosakot, ka tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju
veikšanai.
2. Noteikt nekustamā īpašuma “Viļķi”, Skultes pagastā, Limbažu novadā, kadastra numurs
66760050041, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66760050041, 0.0814
ha platībā, atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu, jo īpašumu iegūst Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktā minētā persona.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Viļķi”, Skultes pagastā, Limbažu novadā, kadastra numurs
66760050041, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66760050041, 0.0814
ha platībā, nosacīto cenu 700.00 EUR (septiņi simti eiro un 00 centi).
4. Atsavināt nekustamo īpašumu “Viļķi”, Skultes pagastā, Limbažu novadā, kadastra numurs
66760050041, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66760050041, 0.0814
ha platībā, par nosacīto cenu (vārds, uzvārds, personas kods), un (vārds, uzvārds, personas kods),
jo īpašumu iegādājas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
3.punktā minētā persona, nosakot, ka pirkuma maksa jāveic 30 dienu laikā no šī lēmuma
paziņošanas, maksājumu veicot uz Limbažu novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009114631, norēķinu
kontu AS “SEB banka”, konta Nr.LV37UNLA0050014284308.
5. Uzdot Limbažu novada Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai organizēt pirkšanas –
pārdošanas līguma slēgšanu ar (vārds, uzvārds, personas kods), un (vārds, uzvārds, personas
kods), par Limbažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Viļķi”, Skultes pagastā, Limbažu
novadā, kadastra numurs 66760050041, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 66760050041, 0.0814 ha platībā, pārdošanu.
6. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Limbažu novada Centrālās administrācijas Juridiskās
nodaļas vadītāju.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
8. Izvērstais lēmums sēdes protokola pielikumā.
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Lēmums Nr.65
27.§
Par nekustamā īpašuma “Mazkarūsas”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6664
003 1039, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo D. Straubergs
Limbažu novada pašvaldības īpašumā ir nekustamais īpašums “Mazkarūsas”, Limbažu
pagastā, Limbažu novadā, kadastra numurs 66640031039, kas sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 66640030810, 1.77 ha platībā. Izvērtējot nekustamā īpašuma lietošanas
iespējas, konstatēts, ka nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo, otro un trešo daļu,
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, bet publiskas personas
mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona),
kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta. Kārtību, kādā noskaidro publiskas
personas vai tās iestāžu vajadzību pēc citai publiskai personai vai tās iestādēm nevajadzīgās mantas,
kā arī mantas turētāja maiņas kārtību attiecībā uz atvasinātas publiskas personas mantu nosaka
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka atļauju
atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atsavinātās publiskās
personas lēmējinstitūcija.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 41.panta pirmās
daļas 4.punktu - tikai dome var lemt par pašvaldības mantas atsavināšanu, pieņemot attiecīgu
lēmumu.
Ar Limbažu novada domes 2021.gada 29.jūnija lēmumu (protokols Nr.13, 16.§) nolemts
atsavināt pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Mazkarūsas”, Limbažu pagastā, Limbažu
novadā, kadastra numurs 66640031039, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
66640030810, 1.77 ha platībā, nosakot, ka tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
Sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja ir novērtējusi šo nekustamo īpašumu, tā iespējamo
tirgus vērtību. Novērtējamā objekta tirgus vērtību pozitīvi un negatīvi ietekmē vairāki faktori, kas
ņemti vērā pie objekta visvairāk iespējamās tirgus vērtības noteikšanas. Pozitīvi novērtējamā objekta
tirgus vērtību ietekmējošs faktori: 1) laba piebraukšana; 2) zeme ir meliorēta. Negatīvi ietekmējoši
faktori: 1) neliela platība lauksaimnieciskai ražošanai; 2) zemes gabals nav kopts.
Tā kā nekustamais īpašums “Mazkarūsas”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, kadastra
numurs 66640031039, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66640030810,
1.77 ha platībā, nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, tas atsavināms pārdodot izsolē.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, 8.panta trešo daļu, 10.pantu un 15.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti
(Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds
Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis,
Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Mazkarūsas”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā,
kadastra numurs 66640031039, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
66640030810, 1.77 ha platībā, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mazkarūsas”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, kadastra
numurs 66640031039, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
66640030810, 1.77 ha platībā, sākumcenu 3100.00 EUR (trīs tūkstoši viens simts eiro un 00
centi).
3. Apstiprināt Limbažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazkarūsas”, Limbažu pagastā,
Limbažu novadā, izsoles noteikumu projektu (pielikumā).
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4. Uzdot Limbažu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktās darbības, lai atsavinātu nekustamo
īpašumu “Mazkarūsas”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā.
5. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Limbažu novada Centrālās administrācijas Pašvaldības
īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāju.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums Nr.66
28.§
Par nekustamā īpašuma “Niedres 8”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr.
66840050308, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo D. Straubergs
Limbažu novada pašvaldības īpašumā ir nekustamais īpašums “Niedres 8”, Vidrižu pagastā,
Limbažu novadā, kadastra numurs 66840050308, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 66840050308, 0.0356 ha platībā un 66840050314, 0.0433 ha platībā. Izvērtējot
nekustamā īpašuma lietošanas iespējas, konstatēts, ka nekustamais īpašums nav nepieciešams
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo, otro un trešo daļu,
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, bet publiskas personas
mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona),
kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta. Kārtību, kādā noskaidro publiskas
personas vai tās iestāžu vajadzību pēc citai publiskai personai vai tās iestādēm nevajadzīgās mantas,
kā arī mantas turētāja maiņas kārtību attiecībā uz atvasinātas publiskas personas mantu nosaka
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka atļauju
atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atsavinātās publiskās
personas lēmējinstitūcija.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 41.panta pirmās
daļas 4.punktu - tikai dome var lemt par pašvaldības mantas atsavināšanu, pieņemot attiecīgu
lēmumu.
Ar Limbažu novada domes 2021.gada 29.jūnija lēmumu (protokols Nr.13, 18.§) nolemts
atsavināt pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Niedres 8”, Vidrižu pagastā, Limbažu
novadā, kadastra numurs 66840050308, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 66840050308, 0.0356 ha platībā un 66840050314, 0.0433 ha platībā, nosakot, ka tas
nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
Sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja ir novērtējusi šo nekustamo īpašumu, tā iespējamo
tirgus vērtību. Novērtējamā objekta tirgus vērtību pozitīvi un negatīvi ietekmē vairāki faktori, kas
ņemti vērā pie objekta visvairāk iespējamās tirgus vērtības noteikšanas. Pozitīvi novērtējamā objekta
tirgus vērtību ietekmējošs faktori nav konstatēti. Negatīvi ietekmējoši faktori: 1) zeme nav meliorēta;
2) neliela platība lauksaimnieciskai ražošanai; 3) īpašums sadalīts divās zemes vienībās, kuras atrodas
attālināti viena no otras; 4) nekopti, krūmiem aizauguši zemes gabali.
Tā kā nekustamais īpašums “Niedres 8”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, kadastra numurs
66840050308, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 66840050308, 0.0356
ha platībā un 66840050314, 0.0433 ha platībā, nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, tas
atsavināms pārdodot izsolē.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, 8.panta trešo daļu, 10.pantu un 15.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti
(Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds
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Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis,
Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Niedres 8”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā,
kadastra numurs 66840050308, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
66840050308, 0.0356 ha platībā un 66840050314, 0.0433 ha platībā, pārdodot mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Niedres 8”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, kadastra numurs
66840050308, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 66840050308,
0.0356 ha platībā un 66840050314, 0.0433 ha platībā, sākumcenu 1300.00 EUR (viens tūkstotis
trīs simti eiro un 00 centi).
3. Apstiprināt Limbažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Niedres 8”, Vidrižu pagastā,
Limbažu novadā, izsoles noteikumu projektu (pielikumā).
4. Uzdot Limbažu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktās darbības, lai atsavinātu nekustamo
īpašumu “Niedres 8”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā.
5. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Limbažu novada Centrālās administrācijas Pašvaldības
īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāju.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums Nr.67
29.§
Par projekta „Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšanas 2. kārta”
līdzfinansējumu un priekšfinansējumu
Ziņo D. Straubergs
Limbažu novada pašvaldība 2021.gada 22.janvārī iesniedza Valsts Reģionālās attīstības
aģentūrai projekta „Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšanas 2. kārta” (turpmāk –
Projekts) pieteikumu, konkursam valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības projekti”
vadlīnijas “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība”, aktivitātes “Sugu un
biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” apakšaktivitātē 2.1 “Sugu dzīvotņu un biotopu
apsaimniekošanas pasākumi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās”.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2021.gada
22.aprīļa sēdē Nr.5 pieņemto lēmumu § 2.20., atbalstīt iesniegto Projekta pieteikumu, un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13
deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta
Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane,
Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt projekta „Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšanas 2.kārta” izmaksas:
Kopējās attiecināmās izmaksas

EUR 42 000,00

Tajā skaitā:
Latvijas Vides aizsardzības fonds 90% EUR 37 800,00
Limbažu novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums 10% EUR 4 200,00
Priekšfinansējums projekta īstenošanai EUR 30 240,00
2. Projekta atbalsta gadījumā projekta līdzfinansējumu EUR 4200,00 (četri tūkstoši divi simti eiro,
00 centi) nodrošināt no pašvaldības 2022.gada budžeta dabas resursa nodokļa ieņēmumiem un
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projekta priekšfinansējumu EUR 30240,00 (trīsdesmit tūkstoši divi simti četrdesmit eiro, 00 centi)
nodrošināt no Limbažu novada pašvaldības 2022.gada budžeta apgrozāmiem līdzekļiem.
3. Uzdot Limbažu novada pašvaldības aģentūras “ALDA” direktoram Jānim Remesim veikt
projekta vadītāja pienākumus.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums Nr.68
30.§
Par grozījumu veikšana Limbažu novada domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā “Par projekta
„Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšana” līdzfinansējumu un
priekšfinansējumu” (protokols Nr.15, 27.§)
Ziņo D. Straubergs
Limbažu novada dome 2020.gada 23.jūlijā pieņēma lēmumu “Par projekta „Limbažu
Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšana” (turpmāk – Projekts) līdzfinansējumu un
priekšfinansējumu” (protokols Nr.15, 27.§). Latvijas vides aizsardzības fonda padome 2020.gada
11.septembrī pieņēma lēmumu, protokols Nr.12 § 3.7., atbalstīt Projekta pieteikumu. 2020.gada
9.oktobrī tika parakstīts Līgums Nr. 6-1/20/97 par Projekta īstenošanu līdz 2021.gada 31.oktobrim.
2020.gada 14.decembrī ir izdoti Valsts Vides dienesta Vidzemes reģionālā vides pārvalde Tehniskie
noteikumi Nr. VI20TP0373 (turpmāk – tehniskie noteikumi), ar 2021.gada 9.jūlija Lēmumu
Nr.VI21VL0136 par grozījumiem Tehniskajos noteikumos. Tehniskie noteikumi paredz, ka Limbažu
Dūņezera aizauguma samazināšanas darbi veicami laika periodā jūlijs – septembris.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz apstiprinātā projekta „Limbažu Dūņezera
ūdensaugu aizauguma samazināšana” Latvijas Vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu
konkursā, aktivitātes “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība”,
apakšaktivitātē 2.1 “Sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanas pasākumi īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās”, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris
Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis
Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt projekta „Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšana” izmaksas:
Kopējās attiecināmās izmaksas

EUR 33 299,69
Tajā skaitā:
Latvijas Vides aizsardzības fonds 90% EUR 29969,00
Limbažu novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums 10% EUR 3330,69
Priekšfinansējums projekta īstenošanai EUR 23979,00

2. Projekta atbalsta gadījumā projekta līdzfinansējumu EUR 3330,69 (trīs tūkstoši trīs simti
trīsdesmit eiro, 69 centi) nodrošināt no pašvaldības 2021.gada budžeta dabas resursa nodokļa
ieņēmumiem un projekta priekšfinansējumu EUR 23979,00 (divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti
septiņdesmit deviņi eiro, 00 centi) nodrošināt no Limbažu novada pašvaldības 2021.gada budžeta
apgrozāmiem līdzekļiem.
3. Uzdot Limbažu novada pašvaldības aģentūras “ALDA” direktoram Jānim Remesim veikt
projekta vadītāja pienākumus.
4. Kontroli par lēmuma izpildi noteikt Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Lēmums Nr.69
31.§
Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada Centrālās administrācijas
darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā
Ziņo A. Blumers, debatēs piedalās A. Garklāvs, D. Zemmers, R. Tamane, M. Beļaunieks
Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora p.i. A. Blumers informē par Limbažu novada
Centrālās administrācijas Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļas L. Viļčinskas
iesniegumu, kas reģistrēts Limbažu novada pašvaldībā 14.07.2021. ar Nr. 4.12.1/21-2/316.
Iesniegumā norādīts uz otras teritorijas plānotāja - kartogrāfa amata vietas izveides nepieciešamību
sakarā ar palielinātu darba apjomu.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu izveidot jaunu štata vietu teritorijas plānotājs - kartogrāfs Limbažu
novada Centrālās administrācijas Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļā, pamatojoties
uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 27. punktu un Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumiem Nr. 264
„Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas
pamatprasībām”, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris
Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis
Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas Limbažu novada pašvaldības Centrālās administrācijas darbinieku, pašvaldības
iestāžu un aģentūru amatu un to likmju saraksta (apstiprināts ar Limbažu novada domes
17.12.2020. sēdes lēmumu (protokols Nr.29, 31.§)) 1.pielikumā “Limbažu novada pašvaldības
administrācijas darbinieku amatu un likmju saraksts”, sadaļas “Nekustamā īpašuma un teritoriālā
plānojuma nodaļa” 3.punktu izsakot šādā redakcijā:
Nr.
p.k.

3.

Amata nosaukums
Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma
nodaļa
Teritorijas plānotājs - kartogrāfs

Profesijas
kods

Amata
vienību
skaits

Piezīmes

2164 01

2

bija 1

2. Palielināt Limbažu novada Centrālās administrācijas Nekustamā īpašuma un teritoriālā
plānojuma nodaļas 2021. gada budžetu kartogrāfa atlīdzībai 7261 EUR (septiņi tūkstoši divi simti
sešdesmit viens eiro) apmērā no Limbažu novada Centrālās administrācijas Limbažu pilsētas un
pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 2021. gada budžeta ceļu būvinženiera amatam
paredzētā finansējuma.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums Nr.70
32.§
Par apbūvēta zemes gabalu Ostas iela 12A, Ostas iela 12B un Ostas iela 12C, Salacgrīvā,
Limbažu novadā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu
Ziņo D. Straubergs
2021.gada 1.jūnijā Salacgrīvas novada domē saņemts SIA NOBE, reģ. Nr. 40203064951,
iesniegums (reģ. Nr.3.16.2/628) par apbūvētu zemes gabalu Salacgrīvā, Ostas iela 12A ar zemes
vienības kadastra apz. 6615 009 0058 (1160 kv.m platībā), Ostas iela 12B ar zemes vienības kadastra
apz. 6615 009 0057 (128 kv.m platībā) un Ostas iela 12C ar zemes vienības kadastra apz. 6615 009
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0056 (136 kv.m platībā) iznomāšanu ēku uzturēšanai.
Zemes gabals Salacgrīvā, Ostas iela 12A uz pašvaldības vārda reģistrēts Vidzemes rajona
tiesas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000310017, zemes gabals Ostas iela
12B uz pašvaldības vārda reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000310012 un zemes gabals Ostas iela 12C, uz pašvaldības vārda reģistrēts
Vidzemes rajona tiesas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000310008.
Saskaņā ar ierakstu Vidzemes rajona tiesas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.
100000517046 uz zemes vienībām daļēji atrodas SIA NOBE piederošas būves ar kadastra apz. 6615
009 0056 024 un 6615 009 0056 025, īpašuma kadastra Nr. 6615 509 0001.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesību noteikumi” 7. un 17.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus
Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols,
Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis
Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA NOBE, reģ. Nr. 40203064951, apbūvētus zemes gabalus Salacgrīvā, Ostas iela 12A
ar zemes vienības kadastra apz. 6615 009 0058 (1160 kv.m platībā), Ostas iela 12B ar zemes
vienības kadastra apz. 6615 009 0057 (128 kv.m platībā) un Ostas iela 12C ar zemes vienības
kadastra apz. 6615 009 0056 (136 kv.m platībā), saskaņā ar pielikumu.
2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – ēku ar kadastra apz. 6615 009 0056 024 un 6615 009 0056
025 uzturēšanai.
3. Noteikt 1.punktā minēto zemes gabalu nomas maksu gadā 1,5% no zemes gabala kadastrālās
vērtības par katru iznomāto zemes vienību, bet ne mazāku par Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.
punktā minēto.
4. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu 12 gadi.
5. Papildus nomas maksai maksājams PVN likumā noteiktā kārtībā un nekustamā īpašuma nodoklis.
6. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Limbažu novada Salacgrīvas administrācijas Tehniskās un
nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas pašvaldības nekustamo īpašumu speciālisti Dignu
Būmani.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora 2.vietniekam.
Lēmums Nr.71
33.§
Par apbūvēta zemes gabala Krasta ielā 1, Salacgrīvā, Limbažu novadā iznomāšanu un nomas
līguma slēgšanu
Ziņo D. Straubergs
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesību noteikumi” 7. un 17.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus
Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols,
Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis
Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt (vārds, uzvārds, personas kods), apbūvētu zemes gabalu Krasta ielā 1, Salacgrīvā,
kadastra Nr.6615 005 0204, zemes vienības kadastra apz. 6615 005 0202 (199 kv.m platībā),
saskaņā ar pielikumu.
2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – ēkas Salacgrīvā, Krasta ielā 1 ar kadastra apz.6615 005
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0098 003 uzturēšanai.
3. Noteikt 1.punktā minētā zemes gabala nomas maksu gadā 1,5% no zemesgabala kadastrālās
vērtības, bet ne mazāku par 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. punktā minēto.
4. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu 10 gadi.
5. Papildus nomas maksai maksājams PVN likumā noteiktā kārtībā un nekustamā īpašuma nodoklis.
6. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Limbažu novada Salacgrīvas administrācijas Tehniskās un
nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas pašvaldības nekustamo īpašumu speciālisti Dignu
Būmani.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora 2.vietniekam.
8. Izvērstais lēmums sēdes protokola pielikumā.
Lēmums Nr.72
34.§
Par Salacgrīvas administrācijas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo D. Straubergs, debatēs piedalās D. Zemmers, M. Beļaunieks, A. Garklāvs, J. Bakmanis,
A. Briede
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Limbažu novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošo
noteikumu Nr. 1 “Limbažu novada pašvaldības nolikums” 15.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13
deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta
Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane,
Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas administrācijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 22. maija sēdes lēmumu Nr.
221 (Protokols Nr. 6; 24.§) apstiprināto Salacgrīvas novada pašvaldības centrālās administrācijas
nolikumu.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Limbažu novada Salacgrīvas administrācijas juriskonsulti
Danu Bušu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora 2.vietniekam.
Lēmums Nr.73
35.§
Par Salacgrīvas administrācijas iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo D. Straubergs
Ar Limbažu novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 “Limbažu
novada pašvaldības nolikums” 32.5. apakšpunktu noteikts, ka atsevišķu pašvaldības funkciju
pildīšanai dome ir izveidojusi patstāvīgo Salacgrīvas administrācijas Iepirkumu komisiju.
Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams apstiprināt Salacgrīvas administrācijas Iepirkumu
komisijas nolikumu.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās
daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (Edžus Arums, Jānis
Bakmanis, Māris Beļaunieks, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis
Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav,
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ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās deputāts Andris Garklāvs, Limbažu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas administrācijas iepirkumu komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora 2.vietniekam.
Lēmums Nr.74
36.§
Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu lauksaimniecībā izmantojamiem zemes
gabaliem Liepupes pagastā, Limbažu novadā
Ziņo D. Straubergs
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2021.gada 21.aprīļa
lēmumu Nr.148 „Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu un izsoles sākumcenas, un izsoles
noteikumu apstiprināšanu zemes gabaliem Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā”, Salacgrīvas
novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2021.gada 25.maija protokoliem Nr.15;
Nr.16 un Nr.17, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris
Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis
Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2021.gada 25.maijā notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātus:
1.1. zemes gabalam Liepupes pagastā “Kārkliņi” ar kadastra apzīmējumu 6660 005 0070 (19,0
ha platībā) un saskaņā ar 2021.gada 25.maija Salacgrīvas novada domes pašvaldības
īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.15, slēgt zemes nomas līgumu par nomas
tiesību piešķiršanu ar SIA VOLDES, reģ. Nr. 40203289497, nosakot nomas maksu gadā
EUR 1999,00;
1.2. zemes gabalam Liepupes pagastā “Smēdes 1” ar kadastra apzīmējumu 6660 002 0076 (2,94
ha platībā) un saskaņā ar 2021.gada 25.maija Salacgrīvas novada domes pašvaldības
īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.16, slēgt zemes nomas līgumu par nomas
tiesību piešķiršanu ar Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas S.Eizenberga zemnieka
saimniecība "ROBEŽNIEKI", reģ. Nr. 46601012086, nosakot nomas maksu gadā EUR
160,00;
1.3. zemes gabalam Liepupes pagastā ar kadastra apzīmējumu 6660 002 0079 (1,2 ha platībā)
un saskaņā ar 2021.gada 25.maija Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas protokolu Nr.17, slēgt zemes nomas līgumu par nomas tiesību
piešķiršanu ar (vārds, uzvārds, personas kods), nosakot nomas maksu gadā EUR 125,00.
2. Nomas tiesība tiek piešķirta lauksaimnieciskai izmantošanai.
3. Noteikt nomas līgumu termiņu 10 (desmit) gadi.
4. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai nomnieki maksā likumā noteikto pievienotās vērtības
nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 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
84,70.
6. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Limbažu novada Salacgrīvas administrācijas Tehniskās un
nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas pašvaldības nekustamo īpašumu speciālisti Dignu
Būmani.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora 2.vietniekam.
8. Izvērstais lēmums sēdes protokola pielikumā.
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Lēmums Nr.75
37.§
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas
novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”
Ziņo D. Straubergs, debatēs piedalās D. Zemmers
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas
1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014. gada
14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 2. un 75. punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis,
Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais,
Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas
novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”, izsakot 2. punktu jaunā
redakcijā:
“2. Par Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Limbažu novada pašvaldības
Salacgrīvas administrācijas attīstības un teritorijas plānotāju.”
2. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2019.gada 20.marta lēmumu Nr.114 “Par grozījumu Salacgrīvas
novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma
2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”” (protokols Nr.3; 2.§).
3. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 30.jūliju.
Lēmums Nr.76
38.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai
kanalizācijas sistēmai
Ziņo A. Zunde, debatēs piedalās A. Ozols, A. Garklāvs, M. Beļaunieks, D. Straubergs, D. Zemmers,
A. Briede, E. Zeidmanis, J. Bakmanis, I. Lazdiņa
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§) un Salacgrīvas novada domes 2021. gada 19. maija sēdes
lēmumu Nr. 192 (protokols Nr. 6; 3§).
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).
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Komisija pārbaudīja iesniegto pieteikumu atbilstību Saistošo noteikumu prasībām. 2021. gada
7. jūlija komisijas pieteikumu vērtēšanas sanāksmes protokolā Nr. 7 ir norādīts, ka pieteikumus
iesniegušas 4 personas:
1. (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese), iesniegusi visus Saistošajos noteikumos
prasītos dokumentus. (vārds, uzvārds) deklarētā adrese vismaz vienu gadu pirms pieteikuma
iesniegšanas ir 3. punkta prasībām atbilstošajā īpašumā un (vārds, uzvārds) ir pensionāre un
persona ar invaliditāti. (vārds, uzvārds) pieteikums atbilst visām Saistošo noteikumu 17.
punkta apakšpunktu prasībām;
2. (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese), iesniegusi visus Saistošajos noteikumos
prasītos dokumentus. (vārds, uzvārds) deklarētā adrese vismaz vienu gadu pirms pieteikuma
iesniegšanas ir 3. punkta prasībām atbilstošajā īpašumā un (vārds, uzvārds) ir persona ar
invaliditāti. (vārds, uzvārds) pieteikums atbilst visām Saistošo noteikumu 17. punkta
apakšpunktu prasībām;
3. (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese), iesniegusi visus Saistošajos noteikumos
prasītos dokumentus. (vārds, uzvārds) deklarētā adrese vismaz vienu gadu pirms pieteikuma
iesniegšanas ir 3. punkta prasībām atbilstošajā īpašumā un (vārds, uzvārds) ir persona ar
invaliditāti. (vārds, uzvārds) pieteikums atbilst visām Saistošo noteikumu 17. punkta
apakšpunktu prasībām;
4. (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese), iesniegusi visus Saistošajos noteikumos
prasītos dokumentus. (vārds, uzvārds) deklarētā adrese vismaz vienu gadu pirms pieteikuma
iesniegšanas ir 3. punkta prasībām atbilstošajā īpašuma. (vārds, uzvārds) pieteikumā
norādījusi, ka viņai ir viens aizbildnībā esošs nepilngadīgs bērns. Saistošo noteikumu 6.3.
punktā ir noteikts, ka līdzfinansējumu piešķir fiziskai personai, kurai ir 2 (divi) vai vairāk
nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem. (vārds, uzvārds) pieteikums neatbilst Saistošo
noteikumu 17.3. 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.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta sesto daļu, atklāti balsojot: PAR – 13
deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta
Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane,
Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu 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. (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese), kanalizācijas sistēmas izbūvei no
centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas sistēmas
pieslēguma vietai daudzdzīvokļa dzīvojamai mājai Viļņu ielā 22-1, Salacgrīvā, kadastra
Nr. 6615 900 0625 – 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. un 6.11. apakšpunktos
norādītajiem kritērijiem);
1.2.(vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese), kanalizācijas sistēmas izbūvei no
centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas sistēmas
pieslēguma vietai daudzdzīvokļa dzīvojamai mājai Viļņu ielā 22-7, Salacgrīvā, kadastra
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Nr. 6615 900 0624 – 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);
1.3. (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese), kanalizācijas sistēmas izbūvei no
centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas sistēmas
pieslēguma vietai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Viļņu ielā 22-3, Salacgrīvā, kadastra
Nr. 6615 900 0621 – 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).
Pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma summu precizēt pēc būvniecības iepirkuma rezultātu
apstiprināšanas, slēdzot līgumu ar būvuzņēmēju par kanalizācijas pieslēguma izbūvi.
Pašvaldības līdzfinansējuma summā iekļauti normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, kuru
ieturēšanu un nomaksu nodrošina pašvaldība.
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, nepiešķirt līdzfinansējumu (vārds,
uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese), kanalizācijas sistēmas izbūvei no
centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas sistēmas pieslēguma
vietai dzīvojamai mājai Viļņu ielā 22-5, Salacgrīvā, ņemot vērā to, ka persona neatbilst Saistošo
noteikumu 17.3. apakšpunktā un 6.3. apakšpunktā noteiktajām prasībām (personai nav 2 (divi)
vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem).
Finansējums paredzēts Salacgrīvas administrācijas budžetā.
Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Limbažu novada Salacgrīvas administrācijas
juriskonsulti Danu Bušu.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora 2.vietniekam.
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.
Izvērstais lēmums sēdes protokola pielikumā.

Lēmums Nr.77
39.§
Par Salacgrīvas administrācijas Finanšu nodaļas nolikuma apstiprināšanu un lēmumu
pieņemšanas deleģējumu
Ziņo D. Straubergs
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 5.panta otro daļu, pastarpinātās pārvaldes iestādes
(atvasinātas publiskas personas), darbojoties jomā, kas ar likumu nodota attiecīgās atvasinātās
publiskās personas autonomā kompetencē, pārstāv šo publisko personu. Saskaņā ar likumu „Par
pašvaldībām” vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes
— un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju izpildi.
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu atvieglojumus nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem, saskaņā ar likuma un pašvaldības saistošo noteikumu nosacījumiem,
piešķir pašvaldība. Saskaņā ar likumā par „Nodokļiem un nodevām” doto definējumu nodokļu
administrācija ir pašvaldības domes ieceltas amatpersonas vai izveidotas iestādes. Nodokļu
administrācija veic nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem,
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pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Līdz 2021.gada 30.jūnijam
Salacgrīvas novada dome lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu un nekustamā
īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu pieņemšanu bija deleģējusi Salacgrīvas novada domes
Finanšu nodaļai.
Ņemot vērā to, ka ar 2021.gada 1.jūliju Salacgrīvas novada domes tiesību un saistību
pārņēmēja ir Limbažu novada pašvaldība un 2021.gada 1.jūlijā apstiprināti saistošie noteikumi Nr.1
“Limbažu novada pašvaldības nolikums”, kurā iekļauta domes izveidota budžeta iestāde Salacgrīvas
administrācija, kurai pakļauta Finanšu nodaļa, ir lietderīgi deleģēt Finanšu nodaļai veikt nekustamā
īpašuma nodokļu administrēšanu, nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu, nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojumu piešķiršanu, un pilnvarot finanšu nodaļu pašvaldības vārdā pieņemt šos
lēmumus.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 5.panta otro daļu, saskaņā
ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu un Limbažu novada pašvaldības 2021. gada 1.
jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 “Limbažu novada pašvaldības nolikums” 15.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste,
Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane,
Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome
NOLEMJ:
1. Deleģēt Salacgrīvas administrācijas Finanšu nodaļai pašvaldības vārdā pieņemt lēmumus par
nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu,
nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu Ainažu pagasta, Ainažu pilsētas, Liepupes
pagasta, Salacgrīvas pagasta, Salacgrīvas pilsētas teritorijās.
2. Apstiprināt Salacgrīvas administrācijas Finanšu nodaļas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
3. Atzīt par spēku zaudējušu ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 17. aprīļa sēdes lēmumu Nr.
186 (Protokols Nr. 5; 38.§) apstiprināto Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas nolikumu un
lēmumu pieņemšanas deleģējumu.
4. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Salacgrīvas administrācijas Finanšu nodaļas vadītāju.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora 2.vietniekam.
Lēmums Nr.78
40.§
Par nekustamā īpašuma “Ķīšupītes”, Pāles pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr.
66680030096, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo D. Straubergs
Limbažu novada pašvaldības īpašumā ir nekustamais īpašums “Ķīšupītes”, Pāles pagastā,
Limbažu novadā, kadastra numurs 66680030096, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 66680030096, 2.11 ha platībā (t.sk. meža zeme 0,62 ha). Izvērtējot nekustamā īpašuma
lietošanas iespējas, konstatēts, ka nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo, otro un trešo daļu,
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, bet publiskas personas
mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona),
kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta. Kārtību, kādā noskaidro publiskas
personas vai tās iestāžu vajadzību pēc citai publiskai personai vai tās iestādēm nevajadzīgās mantas,
kā arī mantas turētāja maiņas kārtību attiecībā uz atvasinātas publiskas personas mantu nosaka
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka atļauju
atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atsavinātās publiskās
personas lēmējinstitūcija.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 41.panta pirmās
daļas 4.punktu - tikai dome var lemt par pašvaldības mantas atsavināšanu, pieņemot attiecīgu
lēmumu.
Ar Limbažu novada domes 2021.gada 27.maija lēmumu (protokols Nr.10, 27.§) nolemts
atsavināt pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu īpašums “Ķīšupītes”, Pāles pagastā,
Limbažu novadā, kadastra numurs 66680030096, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 66680030096, 2.11 ha platībā, nosakot, ka tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju
veikšanai.
Sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja ir novērtējusi šo nekustamo īpašumu, tā iespējamo
tirgus vērtību. Novērtējamā objekta tirgus vērtību pozitīvi un negatīvi ietekmē vairāki faktori, kas
ņemti vērā pie objekta visvairāk iespējamās tirgus vērtības noteikšanas. Pozitīvi novērtējamā objekta
tirgus vērtību ietekmējošs faktors - atrodas Svētupes krastā. Negatīvi ietekmējoši faktori: 1)
apgrūtināta piekļūšana; 2) nekopts, krūmiem aizaudzis zemes gabals; 3) nav komunikācijas.
Tā kā nekustamais īpašums “Ķīšupītes”, Pāles pagastā, Limbažu novadā, kadastra numurs
66680030096, kadastra numurs 66520050073, nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, tas
atsavināms pārdodot izsolē. Tāpat jāņem vērā, ka par nekustamo īpašumu ar fizisku personu ir
noslēgts lauksaimniecības zemes nomas līgums Nr. 4-15.16/13/143, kurš ir spēkā līdz 2023.gada
31.augustam, un līdz ar to, saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30. 2 pantu, šā
likuma 28.1 panta pirmajā daļā minētajai personai, kas ir lauksaimniecības zemes nomnieks, ir
pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemi, ja zemes nomas līgums ir reģistrēts attiecīgajā pašvaldībā.
Pirmpirkuma tiesības šajā gadījumā izmantojamas atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 14.panta pirmajai daļai, ja izsludinātajā termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas
pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības un kura nav minēta šā likuma 4.panta ceturtajā
daļā, tā var iegūt publiskas personas mantu par izsolē nosolīto augstāko cenu.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, 8.panta trešo daļu, 10.pantu un 15.pantu, likuma „Par zemes privatizāciju
lauku apvidos” 30.2 pantu, Limbažu novada centrālās administrācijas pašvaldības īpašumu
privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšlikumu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus
Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols,
Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis
Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Ķīšupītes”, Pāles pagastā, Limbažu novadā, kadastra
numurs 66680030096, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
66680030096, 2.11 ha platībā (t.sk. meža zeme 0,62 ha), pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Ķīšupītes”, Pāles pagastā, Limbažu novadā, kadastra numurs
66680030096, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66680030096, 2.11
ha platībā (t.sk. meža zeme 0,62 ha), sākumcenu 4600.00 EUR (četri tūkstoši seši simti eiro un
00 centi).
3. Apstiprināt Limbažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ķīšupītes”, Pāles pagastā Limbažu
novadā, izsoles noteikumu projektu (pielikumā).
4. Uzdot Limbažu novada centrālās administrācijas Pašvaldības īpašumu privatizācijas un
atsavināšanas komisijai veikt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktās darbības,
lai atsavinātu nekustamo īpašumu “Ķīšupītes”, Pāles pagastā, Limbažu novadā.
5. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Limbažu novada Centrālās administrācijas Pašvaldības
īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāju.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Lēmums Nr.79
41.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunā iela 7, Salacgrīvā, Limbažu novadā pārdošanu par
izsolē nosolīto cenu
Ziņo D. Straubergs
Salacgrīvas novada dome 2021.gada 17.martā pieņēma lēmumu Nr.100 „Par pašvaldības
nekustamā īpašuma Jaunā iela 7, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.4; 14.§), ar kuru nolemts apstiprināt izsoles noteikumus ar
pretendentu atlasi pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanai Jaunā ielā 7, kadastra Nr. 6615 006
0114, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 006 0114 (0,7926 ha platībā).
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, saskaņā ar Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas
2021.gada 25.maija protokolu Nr.13, un, ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs - biedrība
“Mazdārziņi G.J.” ir samaksājusi izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 5 700,00 (pieci
tūkstoši septiņi simti euro), atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis,
Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais,
Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Limbažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Jaunā
ielā 7, īpašuma kadastra Nr. 6615 006 0114, pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 5 700,00
(pieci tūkstoši septiņi simti euro), un noslēgt pirkuma līgumu ar biedrību “Mazdārziņi G.J”, reģ.
Nr. 40008299624.
2. Pirkuma līgumā iekļaut nekustamā īpašuma Jaunā ielā 7, kadastra Nr. 6615 006 0114, turpmākās
izmantošanas nosacījumu – mazdārziņu teritorijas.
3. Pirkuma līgumā iekļaut nosacījumu, ka gadījumā, ja pircējs, lietojot nekustamo īpašumu,
neievēro noteiktos nekustamā īpašuma izmantošanas nosacījumus, Limbažu novada domei
attiecībā uz nekustamo īpašumu ir atpakaļpirkuma tiesības 10 (desmit) gadus, kas tiek reģistrētas
zemesgrāmatā kā nekustamā īpašuma apgrūtinājums.
4. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto izdevumu
tāmi, saskaņā ar pielikumu.
5. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Limbažu novada Salacgrīvas administrācijas Tehniskās un
nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas pašvaldības nekustamo īpašumu
speciālisti Dignu Būmani.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora 2.vietniekam.
Lēmums Nr.80
42.§
Par pašvaldības piekrišanu īpašuma Tērces ielā 22, Salacgrīvā, Limbažu novadā sadalīšanai,
jaunu nekustamo īpašumu izveidošanai
Ziņo D. Straubergs
Salacgrīvas novada dome un biedrība “Tērces iela 22”, reģ. Nr. 40008296825 2020.gada
28.decembrī, noslēgusi pirkuma līgumu Nr. 9.3/37 par pašvaldībai piederoša zemes gabala Tērces
ielā 22, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 002 0091 (2,71 ha platībā) pārdošanu. Līgumā pašvaldība
paredzējusi atpakaļpirkuma tiesības, ja nekustamais īpašums netiek izmantots līgumā noteiktā mērķa
– mazdārziņu teritorijas izmantošanai.
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2021.gada 6. jūlijā biedrības “Tērces iela 22” valdes loceklis (vārds, uzvārds) iesniedzis
Limbažu novada pašvaldībā iesniegumu (reģ. Nr. 3.16.2/5) ar lūgumu atļaut sadalīt zemes gabalu
Tērces ielā 22, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 002 0091 (vienpadsmit) zemes vienībās un reģistrēt tās
zemesgrāmatā 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.
Biedrība “Tērces iela 22”, ir veikusi nekustamā īpašuma sadalīšanu 11 (vienpadsmit) zemes
vienībās, kas redzams Vidzemes rajona tiesas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.
100000435445.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks,
Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis
Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist un atļaut biedrībai “Tērces iela 22”, reģ. Nr. 40008296825, sadalīt nekustamo īpašumu
Tērces ielā 22, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 002 0091, 11 (vienpadsmit) zemes vienībās,
izveidojot jaunus nekustamos īpašumus, reģistrējot zemesgrāmatā tos kā atsevišķus nekustamos
īpašumus:
1.1. Tērces iela 22, kadastra apz. 6615 002 0209 - 1768 kv.m platībā;
1.2. Tērces iela 22 A, kadastra apz. 6615 002 0210 - 1202 kv.m platībā;
1.3. Tērces iela 22 B kadastra apz. 6615 002 0211 - 3052 kv.m platībā;
1.4. Tērces iela 22 C, kadastra apz. 6615 002 0212 - 3531 kv.m platībā;
1.5. Tērces iela 22 D, kadastra apz. 6615 002 0213 - 1860 kv.m platībā;
1.6. Tērces iela 22 E, kadastra apz. 6615 002 0214 - 1649 kv.m platībā;
1.7. Tērces iela 22 F, kadastra apz. 6615 002 0215 -1205 kv.m platībā;
1.8. Tērces iela 22 G, kadastra apz. 6615 002 0216 - 1310 kv.m platībā;
1.9. Tērces iela 22 H, kadastra apz. 6615 002 0217 -1200 kv.m platībā;
1.10. Tērces iela 22 I, kadastra apz. 6615 002 0218 - 2000 kv.m platībā;
1.11. Tērces iela 22 J, kadastra apz. 6615 002 0219 - 8326 kv.m platībā.
2. Atļaut biedrībai “Tērces iela 22”, atsavināt 1. punktā minētos 11 jaunizveidotos nekustamos
īpašumus biedrības “Tērces iela 22” biedriem, kā tas paredzēts biedrības statūtos.
3. Katram jaunizveidotam nekustamam īpašumam ierakstīt atzīmi Vidzemes rajona tiesas
zemesgrāmatu nodalījumā, ka Limbažu novada pašvaldībai ir atpakaļpirkuma tiesības, ja zemes
gabals netiek izmantots mērķim - mazdārziņa teritorijas, atbilstoši 2020.gada 28.decembrī
noslēgtā pirkuma līgumam Nr. 9.3/37, nosakot atpakaļpirkuma cenu, kas proporcionāla katrai
sadalītai zemes gabala platībai.
4. Izvērstais lēmums sēdes protokola pielikumā.
Lēmums Nr.81
43.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Krišjāņa iela 9, Salacgrīvā, Limbažu novadā pārdošanu
Ziņo D. Straubergs
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks,
Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis
Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Limbažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Krišjāņa iela 9,
Salacgrīvā, Limbažu novadā, īpašuma kadastra Nr.6615 006 0206, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apz.6615 006 0177 (0,2041 ha platībā) pārdošanu par cenu EUR 3610,00 (trīs tūkstoši
seši simti desmit euro), un noslēgt pirkuma līgumu ar (vārds, uzvārds, personas kods).
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto izdevumu
tāmi, saskaņā ar pielikumu.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Limbažu novada Salacgrīvas administrācijas Tehniskās un
nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas pašvaldības nekustamo īpašumu speciālisti Dignu
Būmani.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora 2.vietniekam.
5. Izvērstais lēmums sēdes protokola pielikumā.
Lēmums Nr.82
44.§
Par 2016.gada 1.augustā noslēgtā īres līguma Nr. 8-2.6/33 pagarināšanu īpašumā Tūjas muiža,
Liepupes pagastā
Ziņo D. Straubergs, debatēs piedalās J. Bakmanis
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”, ņemot vērā
Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmuma Nr. 448 „Par pašvaldības dzīvojamo
telpu īres maksas apstiprināšanu” 1.3. punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums,
Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs
Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis
Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2016.gada 1.augustā noslēgto īres līgumu Nr. 8-2.6/13 (ar 2021.gada 9.jūnija
vienošanos Nr. 8-2.6/13) ar (vārds, uzvārds, personas kods, adrese) ar kopējo platību 40,30 kv.m.
2. Noteikt izīrētajām telpām īres maksu par 1 kv.m mēnesī EUR 0,14.
3. Noteikt līguma termiņu 5 gadi.
4. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Limbažu novada Salacgrīvas administrācijas Tehniskās un
nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas pašvaldības nekustamo īpašumu speciālisti Dignu
Būmani.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora 2.vietniekam.
6. Izvērstais lēmums sēdes protokola pielikumā.
Lēmums Nr.83
45.§
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.februāra lēmumā Nr. 53 “Par
nekustamā īpašuma Matīšu ceļš, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu valstij”
Ziņo D. Straubergs
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, ņemot vērā 2021. gada 22. aprīlī Valsts zemes dienesta kadastra
informācijas sistēmā reģistrēto zemes vienības apgrūtinājumu, robežu un situācijas plānu īpašumam
Matīšu ceļš, Ainažu pagastā ar kadastra apzīmējumu 6605 005 0029 un būvi ar kadastra apzīmējumu
6605 005 0029 001, un to, ka iepriekš minētais nekustamais īpašums reģistrēts Vidzemes rajona tiesas
Ainažu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000614999, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums,
Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs
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Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis
Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
izdarīt grozījumu un izteikt Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17. februāra lēmuma Nr. 53 “Par
nekustamā īpašuma Matīšu ceļš, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu valstij” lemjošās daļas
1.punktu jaunā redakcijā:
“1. Nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā nekustamo īpašumu Matīšu
ceļš, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā kadastra Nr. 6605 005 0029, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apz. 6605 005 0029 0,77 ha platībā un inženierbūves ar kadastra apz. 6605 005 0029 001
(pielikums), lai nodrošinātu valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-Matīši maršruta racionālu
izmantošanu, apsaimniekošanu un nodrošinātu valsts pārvaldes funkcijas veikšanu.”
Lēmums Nr.84
46.§
Par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamam īpašumam Miera ielā 3, Ainažos, Limbažu
novadā
Ziņo D. Straubergs
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta 2.punktu un Civillikuma 1231.panta 3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13
deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta
Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane,
Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome
NOLEMJ:
1. Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu uz Limbažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu
Miera ielā 3, Ainažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6605 006 0022, zemes vienības kadastra
apz. 6605 006 0108, par labu (vārds, uzvārds), (vārds, uzvārds) un (vārds, uzvārds) kopīpašumā
esošajam nekustamam īpašumam Aizsaules iela 5, Ainažos, īpašuma kadastra Nr. 6605 006 0003,
zemes vienībai ar kadastra apz. 6605 006 0109, piešķirot bezmaksas un uz neierobežotu laiku
servitūta tiesības uz braucamo ceļu un kājceļu 3 m platumā un 90 m garumā, nosakot ceļa kopējo
platību 270 kv.m, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju.
2. Noslēgt līgumu par lēmuma 1.punktā noteiktā reālservitūta – ceļa servitūta nodibināšanu, līgumā
iekļaujot nosacījumus, ka:
2.1. nekustamā īpašuma Aizsaules iela 5, Ainažos, Limbažu novadā, īpašuma kadastra Nr. 6605
006 0003 kopīpašnieki (vārds, uzvārds, vārds, uzvārds un vārds, uzvārds) veic servitūta
līguma reģistrēšanu zemesgrāmatā un sedz visus izdevumus, kas saistīti ar reālservitūta –
ceļa servitūta uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā;
2.2. nekustamā īpašuma Aizsaules iela 5, Ainažos, Limbažu novadā, īpašuma kadastra Nr. 6605
006 0003 kopīpašniekiem (vārds, uzvārds, vārds, uzvārds un vārds, uzvārds) ir pienākums
veikt braucamā ceļa uzturēšana un apsaimniekošanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošo normatīvo aktu nosacījumiem.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Limbažu novada Salacgrīvas administrācijas Tehniskās un
nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas pašvaldības nekustamo īpašumu speciālisti Dignu
Būmani.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora 2.vietniekam.
5. Izvērstais lēmums sēdes protokola pielikumā.
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Lēmums Nr.85
47.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Grīvas iela 4, Salacgrīvā, Limbažu novadā pārdošanu par
izsolē nosolīto cenu
Ziņo D. Straubergs
Salacgrīvas novada dome 2021.gada 17.martā pieņēma lēmumu Nr.99 „Par pašvaldības
nekustamā īpašuma Grīvas iela 4, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.4; 13.§), ar kuru nolemts apstiprināt izsoles noteikumus ar
pretendentu atlasi pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanai Grīvas ielā 4, kadastra Nr. 6615 006
0205, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 006 0204 (0,5171 ha platībā).
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, saskaņā ar 2021.gada 25.maija Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas protokolu Nr.14 un ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs - biedrība
“Grīvas dārzi” ir samaksājusi izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 4 100,00 (četri tūkstoši
viens simts euro), atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris
Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis
Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Limbažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Grīvas
ielā 4, īpašuma kadastra Nr. 6615 006 0205, pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 4100,00
(četri tūkstoši viens simts euro), un noslēgt pirkuma līgumu ar biedrību “Grīvas dārzi”, reģ. Nr.
40008302657.
2. Pirkuma līgumā iekļaut nekustamā īpašuma Grīvas ielā 4, kadastra Nr. 6615 006 0205, turpmākās
izmantošanas nosacījumu – mazdārziņu teritorijas.
3. Pirkuma līgumā iekļaut nosacījumu, ka gadījumā, ja pircējs, lietojot nekustamo īpašumu, neievēro
noteiktos nekustamā īpašuma izmantošanas nosacījumus, Limbažu novada domei attiecībā uz
nekustamo īpašumu ir atpakaļpirkuma tiesības 10 (desmit) gadus, kas tiek reģistrētas
zemesgrāmatā kā nekustamā īpašuma apgrūtinājums.
4. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto izdevumu
tāmi, saskaņā ar pielikumu.
5. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Limbažu novada Salacgrīvas administrācijas Tehniskās un
nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas pašvaldības nekustamo īpašumu speciālisti Dignu
Būmani.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora 2.vietniekam.
Lēmums Nr.86
48.§
Par Limbažu novada attīstības programmas 2017. – 2023. gadam aktualizētā Investīciju plāna
2021.-2023.gadam apstiprināšanu
Ziņo D. Straubergs
Limbažu novada pašvaldība 2019.gada 20.novembrī noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu
un līgumu aģentūru par projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā,
izbūvējot ražošanas telpas", Nr. 5.6.2.0/19/I/005, (turpmāk tekstā – Projekts), kurā tiek izbūvēta
ražošanas ēka Meliorācijas ielā 14, Limbažos, īstenošanu.
Projekta īstenošanas laikā radies finanšu pārpalikums, kuru atbilstoši Limbažu novada domes
2020.gada 20.augusta lēmumam “Par Limbažu novada attīstības programmas 2017. – 2023. gadam
aktualizētā Investīciju plāna 2021.-2023.gadam apstiprināšanu” (protokols Nr. 18, 1. §) nolemts
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pārvirzīt ražošanas ēkai piegulstošās Meliorācijas ielas pārbūvei. Attiecīgi Centrālā finanšu un līgumu
aģentūrā iesniegts Projekta grozījumu pieprasījums.
Projekta grozījumu saskaņošanas laikā veikta būvniecības ieceres dokumentācijas
“Meliorācijas ielas pārbūve Limbažos, Limbažu novadā” izstrāde, būvniecības un būvuzraudzības
iepirkumu organizēšana. Projekta izmaksas aktualizētas ar Limbažu novada domes 2021.gada
17.jūnija lēmumu “Par Limbažu novada attīstības programmas 2017. – 2023. gadam aktualizētā
Investīciju plāna 2021.-2023.gadam apstiprināšanu” (protokols Nr. 12, 4. §).
Pēc Meliorācijas ielas būvniecības izmaksu aktualizācijas veikta atkārtota Projektam
pievienojamās Izmaksu un ieguvumu analīzes sagatavošana, kā rezultātā mainījušās Projektā plānotās
finansēšanas avotu summas.
Nepieciešams veikt Limbažu novada attīstības programmas 2017. – 2023. gadam Investīciju
plāna 2021.-2023.gadam sadaļā “Plānotās stratēģiskā atbalsta mērķa 5.6.2. investīcijas” Projektam
plānoto finansēšanas avotu summu aktualizāciju.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Teritorijas attīstības komitejas priekšlikumu un 21.07.2021.
Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 12 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Lija Jokste, Gunta
Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane,
Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās
deputāts Andris Garklāvs, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt aktualizēto Limbažu novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam Investīciju
plānu 2021.-2023.gadam, precizējot sadaļā “Plānotās stratēģiskā atbalsta mērķa 5.6.2.
investīcijas” paredzētā projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā,
izbūvējot ražošanas telpas” finansēšanas avotu summas (pielikumā).
2. Aktualizēto Investīciju plānu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Limbažu novada Centrālās administrācijas Attīstības
nodaļas vadītāju.
Lēmums Nr.87
49.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu Valsts ģimnāzijai ventilācijas tīrīšanai un
pārbaudei
Ziņo D. Straubergs
Iepazinusies ar 21.07.2021. Finanšu komitejas priekšlikumu par papildus finansējuma
nepieciešamību Limbažu Valsts ģimnāzijas ēkas Rīgas ielā 28, Limbažos mehāniskās ventilācijas
tīrīšanai un pārbaudei (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes
Limbažu daļas 2021. gada 26. februāra akta Nr.22/10.5-3.1/8 2.punkts), un iepazinusies ar Limbažu
novada pašvaldības Limbažu Valsts ģimnāzijas direktores G. Lāces 2021. gada 6. jūlija iesniegumu
(saņemts 07.07.2021., reģistrēts ar Nr.4.12.1/21-2/133), pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta otras daļas 3.punktu, 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus
Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols,
Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis
Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus finansējumu 2 894,03 EUR (divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri eiro, 03
eiro centi) apmērā Limbažu Valsts ģimnāzijas ēkas Rīgas ielā 28, Limbažos mehāniskās
ventilācijas tīrīšanai un pārbaudei no Limbažu novada pašvaldības 2021. gada budžeta nesadalītā
atlikuma, palielinot iestādes 2021. gada budžetu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Lēmums Nr.88
50.§
Par degvielas limitiem Limbažu novada pašvaldības vadības dienesta transportlīdzekļiem
Ziņo D. Straubergs
Iepazinusies ar 21.07.2021. Finanšu komitejas priekšlikumu par nepieciešamību noteikt
jaunus degvielas limitus Limbažu novada pašvaldības vadības dienesta transportlīdzekļiem,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, atklāti balsojot: PAR –
13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta
Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane,
Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome
NOLEMJ:
apstiprināt degvielas limitus:
1. Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja dienesta transportlīdzeklim 300 (trīs
simti) litri mēnesī;
2. Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka dienesta
transportlīdzeklim 250 (divi simti piecdesmit) litri mēnesī;
3. Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja otrā vietnieka dienesta
transportlīdzeklim 250 (divi simti piecdesmit) litri mēnesī;
4. Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora dienesta transportlīdzeklim 300 (trīs simti) litri
mēnesī;
5. Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora pirmā vietnieka dienesta transportlīdzeklim
250 (divi simti piecdesmit) litri mēnesī;
6. Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora otrā vietnieka dienesta transportlīdzeklim 250
(divi simti piecdesmit) litri mēnesī;
7. Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora trešā vietnieka dienesta transportlīdzeklim 250
(divi simti piecdesmit) litri mēnesī.
Lēmums Nr.89
51.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu novada pašvaldības Vidrižu pagasta pārvaldei
Bīriņu skolas projekta un energoaudita izstrādei
Ziņo D. Straubergs
Limbažu novada pašvaldības Vidrižu pagasta pārvalde informē par Bīriņu skolas ēkas
atjaunošanu, izveidojot daudzdzīvokļu māju ar 9 dzīvokļiem, saglabājot tajā esošo sabiedrisko centru
un bibliotēku. Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, veikta cenu aptauja un saņemts finanšu piedāvājums
“Bīriņu skolas projekta un energoaudita izstrādei” par summu 32 621,60 EUR.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Finanšu komitejas priekšlikumu pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13
deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta
Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane,
Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus finansējumu 32 621,60 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši seši simti divdesmit viens
eiro, 60 eiro centi) apmērā Limbažu novada pašvaldības Vidrižu pagasta pārvaldei Bīriņu skolas

45
projekta un energoaudita izstrādei no Limbažu novada pašvaldības 2021.gada budžeta nesadalītā
atlikuma, palielinot Vidrižu pagasta pārvaldes 2021.gada komunālo budžetu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums Nr.90
52.§
Par līdzfinansējumu uzturēšanās izdevumiem Limbažos
Ziņo D. Straubergs
Iepazinusies ar 21.07.2021. Finanšu komitejas priekšlikumu un informāciju par jauniešu
komandas ''IMPACT Latvia'' iniciatīvu līdzdarboties Limbažu novada teritorijas - Zaļo ceļu posmu
Limbažu pagastā un Katvaru pagastā labiekārtošanā/sakopšanā 05.08.2021. (30 jaunieši), 06.08.2021.
(18 jaunieši), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu
un 42.panta pirmo daļu, 95.panta pirmo un ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus
Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols,
Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis
Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Izvērtējot jauniešu komandas brīvprātīgā darba iniciatīvu un ieguldījumu Limbažu novada
teritorijas - Zaļo ceļu posmu labiekārtošanā/sakopšanā Limbažu un Katvaru pagastos līdzfinansēt jauniešu uzturēšanās izdevumus Limbažos 385,00 EUR (trīs simti astoņdesmit pieci
eiro, 00 centi) apmērā.
2. Finansējumu piešķirt no Limbažu novada pašvaldības 2021. gada Centrālās administrācijas
rezerves fonda līdzekļiem.
3. Palielināt Limbažu vidusskolas 2021. gada pamatbudžetu par 385,00 EUR.
4. Atbildīgā par lēmuma izpildi Limbažu novada pašvaldības aģentūras “LAUTA” direktore Ilze
Millere.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums Nr.91
53.§
Par grozījumiem Limbažu pilsētas un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 2021.
gada budžetā
Ziņo M. Beļaunieks, debatēs piedalās D. Zemmers
Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks M. Beļaunieks informē, ka
2021. gada 29. jūnijā Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome
atbalstīja Limbažu novada pašvaldības aizņēmuma pieprasījumu prioritārā investīciju projekta
„Limbažu pilsētas sporta halles laukuma seguma pārbūve un basketbola grozu konstrukcijas
nomaiņa” īstenošanai, tāpēc ir nepieciešams veikt grozījumus Limbažu pilsētas un pašvaldības
īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 2021. gada budžetā – sporta halles sporta spēļu laukuma seguma
nomaiņai paredzēto finansējumu 25 192,37 EUR (divdesmit pieci tūkstoši viens simts deviņdesmit
divi eiro, 37 eiro centi) apmērā novirzot apkures sistēmas remontam Pāles pamatskolā. Kopējais
finansējums apkures katlu nomaiņai Pāles pamatskolā ir 60 192,37 EUR (sešdesmit tūkstoši viens
simts deviņdesmit divi eiro, 37 eiro centi).
Iepazinusies ar 21.07.2021. Finanšu komitejas priekšlikumu pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis
Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs
Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis
Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
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1. Veikt grozījumus Limbažu pilsētas un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 2021. gada
budžetā - sporta halles sporta spēļu laukuma seguma nomaiņai paredzēto finansējumu 25 192,37
EUR (divdesmit pieci tūkstoši viens simts deviņdesmit divi eiro, 37 eiro centi) apmērā novirzot
apkures sistēmas remontam Pāles pamatskolā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums Nr.92
54.§
Par Limbažu novada pašvaldības konkursa „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu
novadā 2021. gadā” granta piešķiršanu
Ziņo A. Vēveris, debatēs piedalās R. Tamane
Iepazinusies ar 21.07.2021. Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām”, Limbažu novada pašvaldības konkursa „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu
novadā 2021. gadā” nolikumu (apstiprināts ar Limbažu novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumu
(protokols Nr.5, 22.§), atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris
Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis
Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Limbažu novada pašvaldības konkursa „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai
Limbažu novadā 2021. gadā” II kārtas granta EUR 3000 (trīs tūkstoši eiro) piešķiršanu
pretendentei (vārds, uzvārds, personas kods), projektam – permanentā grima un tetovējumu
izņemšana ar lāzeri.
2. Apstiprināt Limbažu novada pašvaldības konkursa „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai
Limbažu novadā 2021.gadā” II kārtas granta EUR 3000 (trīs tūkstoši eiro) piešķiršanu
pretendentam (vārds, uzvārds, personas kods), projektam – skursteņu apkope, kas iekļauj tīrīšanu,
remontdarbus, demontāžas darbus; jauna skursteņa mūrēšana; dabīgās ventilācijas kanālu apkope
– tīrīšana; objekta ugunsdrošības novērtēšana; atzinumu veikšana par objektu derīgumu
ekspluatācijai.
3. Izvērstais lēmums sēdes protokola pielikumā.
Lēmums Nr.93
55.§
Par Limbažu Konsultatīvā bērnu centra maksas pakalpojumu izcenojumiem
Ziņo D. Straubergs
Iepazinusies ar 21.07.2021. Finanšu komitejas priekšlikumu par Limbažu Konsultatīvā bērnu
centra maksas pakalpojumu aktualizēšanu, un iepazinusies ar Limbažu Konsultatīvā bērnu centra
vadītājas I. Bites 2021. gada 7. maija iesniegumu (saņemts 07.06.2021., reģistrēts ar
Nr.4.12.1/21/3271), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks,
Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis
Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Limbažu Konsultatīvā bērnu centra maksas pakalpojumu cenrādi (pielikumā),
nosakot, ka tas stājas spēkā ar 2021.gada 1.septembri.
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2. Ar 2021.gada 1.septembri atcelt Limbažu Konsultatīvā bērnu centra maksas pakalpojumu cenrādi,
kas apstiprināts ar Limbažu novada domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.13,
20.§).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums Nr.94
56.§
Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes ūdeņos, kas
robežojas ar Limbažu novada administratīvo teritoriju, atklāto izsoli
Ziņo D. Straubergs
Dome ir iepazinusies ar Limbažu novada Centrālās administrācijas Skultes pagasta pārvaldes
vadītāja A. Liepiņa informāciju par Limbažu novada pašvaldības rīcībā esošo brīvo zvejas rīku limitu
rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomai Baltijas jūras piekrastes ūdeņos, kas robežojas ar
Limbažu novada administratīvo teritoriju, un par no fiziskajām personām saņemtajiem pieteikumiem
zvejas rīku limitu piešķiršanai zvejai Baltijas jūras piekrastes ūdeņos Limbažu novadā.
Limbažu novada pašvaldības nolikuma „Par zvejas tiesību iznomāšanas kārtību komerciālajai
un pašpatēriņa zvejai Baltijas jūras piekrastē Limbažu novadā” (apstiprināts ar Limbažu novada
domes 28.06.2012. lēmumu (protokols Nr. 10, 47.§)) 7. punktā noteikts, ka iesniegumu par
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu uz nākamo periodu jāiesniedz kārtējā gadā līdz 1. oktobrim.
Limbažu novada Centrālās administrācijas Skultes pagasta pārvaldes 15.07.2021. iesniegumā Nr.
4.13.3.5/21-2/22 ,,Par novada rīcībā esošo brīvo zvejas limitu piešķiršanu” norādīts, ka Limbažu
novada pašvaldības Skultes pagasta pārvaldē 2021. gada 14. jūlijā saņemts fiziskās personas (vārds,
uzvārds, dzīvesvietas adrese) iesniegums par viena lucīšu murda zvejas rīku limita piešķiršanu
pašpatēriņa zvejai 2021. gadā.
Limbažu novada pašvaldības rīcībā ir 14 (četrpadsmit) lucīšu murdu zvejas rīku limiti, uz
kuriem nav neviena pretendenta.
Zvejniecības likuma 11. panta septītajā daļā noteikts, ka izsoli var organizēt gan juridiskajām
un fiziskajām personām, kurām saskaņā ar minētā likuma 7. panta sesto daļu ir dodama priekšroka
zvejai attiecīgos ūdeņos vai to daļā (slēgtā izsole), gan visiem interesentiem (atklātā izsole) uz
atlikušo nozvejas apjomu, zvejas rīku un zvejas vietu skaitu.
Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 44. punktā noteikts, ka pašvaldība, kas
rīko rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli, izstrādā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles
konkursa nolikumu un publicē to plašsaziņas līdzekļos. Minēto noteikumu 49. punktā noteikts – ja
tiek pilnībā apmierināti to fizisko un juridisko personu rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
pieprasījumi, kurām saskaņā ar Zvejniecības likumu ir priekšrocības uz rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu, atlikušās rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespējas piedāvā atklātā izsolē.
Limbažu novada pašvaldības nolikuma „Par zvejas tiesību iznomāšanas kārtību komerciālajai
un pašpatēriņa zvejai Baltijas jūras piekrastē Limbažu novadā” (apstiprināts ar Limbažu novada
domes 28.06.2012. lēmumu, protokols Nr. 10, 47.§) 12. punktā noteikts – ja pēc iesniegumu
izskatīšanas paliek neizmantoti zvejas rīki, uz tiem rīko atklāto izsoli, kurā ir tiesības piedalīties
ikvienam pretendentam, un zvejas nomas tiesību izsoles nolikumu apstiprina pašvaldības dome.
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktā noteikts, ka pašvaldības dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un tikai pašvaldības dome var
pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Zvejniecības likuma 11. panta septīto daļu, Ministru
kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 44. un 49. punktu, un Limbažu novada pašvaldības
nolikuma „Par zvejas tiesību iznomāšanas kārtību komerciālajai un pašpatēriņa zvejai Baltijas jūras
piekrastē Limbažu novadā” (apstiprināts ar Limbažu novada domes 28.06.2012. lēmumu (protokols
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Nr. 10, 47.§)) 12. punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris
Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis
Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes ūdeņos, kas
robežojas ar Limbažu novada administratīvo teritoriju, atklāto izsoli.
2. Apstiprināt Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes ūdeņos, kas
robežojas ar Limbažu novada administratīvo teritoriju, atklātās izsoles nolikuma projektu
(pielikumā).
3. Uzdot Limbažu novada pašvaldības Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisijai veikt
rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes ūdeņos, kas robežojas ar
Limbažu novada administratīvo teritoriju, atklāto izsoli.
4. Uzdot Limbažu novada Centrālās administrācijas Administratīvajai nodaļai publicēt šā lēmuma
2. punktā minēto atklātās izsoles nolikumu Limbažu novada pašvaldības mājaslapā internetā
www.limbazi.lv.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora amata pienākumu
izpildītājam A. Blumeram.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Voldemāra Baloža
ielā 13A, Valmierā, LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Izvērstais lēmums sēdes protokola pielikumā.
Lēmums Nr.95
57.§
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 “Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
Ziņo D. Straubergs
Iepazinusies ar 21.07.2021. Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Limbažu novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija
saistošo noteikumu Nr. 1 “Limbažu novada pašvaldības nolikums” 15.punktu, atklāti balsojot: PAR
– 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta
Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane,
Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40
(protokols Nr.1; 40.§) “Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un
amatalgu sarakstu” (turpmāk tekstā – lēmums):
1.1. Lēmuma 1.pielikuma nosaukumu izteikt jaunā redakcijā: “Salacgrīvas administrācijas
struktūrvienību amatu un amatalgu saraksts”.
1.2. No lēmuma 1. pielikuma 1. sadaļas “Lēmējvara” izslēgt 1. ierakstu “Domes
priekšsēdētājs”, 2. ierakstu “Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos” un 3.
ierakstu “Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
jautājumos”.
1.3. No lēmuma 1. pielikuma 2.1. sadaļas “Pārvalde” izslēgt 1.ierakstu “Izpilddirektors”.
1.4. Lēmuma 1.pielikumu papildināt ar 1.1 sadaļu “Salacgrīvas administrācijas vadītājs” šādā
redakcijā:
Amatalga Amata saime (apakš saime),
Nr.
Amats
Koeficients Slodzes
euro
līmenis
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1

Limbažu
novada
pašvaldības
izpilddirektora
2.vietnieks

1

1

1 824 €

1. IV B1

2. Noteikt, ka līdz jauna darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanai Limbažu
novada pašvaldības izpilddirektora 2.vietniekam tiek piemērotas ar Salacgrīvas novada domes
2019.gada 17.aprīļa domes lēmumu Nr.189 “Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Salacgrīvas novada domes darba
samaksas un sociālo garantiju nolikumā izpilddirektoram noteiktā darba samaksa un sociālās
garantijas.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora 2.vietnieku.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums Nr.96
58.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas administrācijai stāvlaukuma un gājēju
celiņa izbūvei Salacgrīvā
Ziņo D. Straubergs
2021.gada 15.jūlijā Limbažu novada pašvaldībā saņemts Salacgrīvas administrācijas ainavu
arhitektes iesniegums (reģistrēts ar Nr. 4.12.1/21-2/370), kurā lūgts piešķirt papildus finansējumu
7034 EUR (ieskaitot PVN) stāvlaukuma pie mūzikas skolas (Pērnavas ielā 29) un gājēju celiņa
(Sporta ielā 4) Salacgrīvā izbūvei.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav
Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību
kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. Šā paša likuma 15.panta pirmās daļas
2.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana;
ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo
zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi;
kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 42. panta pirmajā daļā noteikts, ka domes lēmumiem,
kuru izpilde ir saistīta ar izdevumiem, jābūt nodrošinātiem ar pašvaldības materiālu un finanšu
resursiem.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Finanšu komitejas priekšlikumu par papildus finansējuma
piešķiršanu Salacgrīvas administrācijai stāvlaukuma un gājēju celiņa izbūvei, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 42. panta pirmo daļu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis
Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs
Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis
Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1.

2.

Piešķirt papildus finansējumu 7034,00 EUR (septiņi tūkstoši trīsdesmit četri eiro, 00 centi)
apmērā Salacgrīvas administrācijai, stāvlaukuma Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā, un gājēju celiņa
Sporta ielā 4, Salacgrīvā, izbūvei no Salacgrīvas administrācijas 2021. gada budžeta rezerves
fonda.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora 2.vietniekam.
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Lēmums Nr.97
59.§
Par finansējuma pārvirzīšanu Ainažu Ugunsdzēsības muzejam
Ziņo A. Zunde, debatēs piedalās D. Zemmers, I. Lazdiņa
2021.gada 12.jūlijā Limbažu novada pašvaldībā saņemts biedrības „Ainažu Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrība” iesniegums (reģistrēts ar Nr. 4.12.1/21-2/283), kurā lūgts piešķirt papildus
finansējumu 4948,90 EUR depo durvju nomaiņai Valdemāra ielā 69, Ainažos.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav
Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību
kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. Šā paša likuma 15.panta pirmās daļas
18.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija piedalīties civilās aizsardzības pasākumu
nodrošināšanā.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 42. panta pirmajā daļā noteikts, ka domes lēmumiem,
kuru izpilde ir saistīta ar izdevumiem, jābūt nodrošinātiem ar pašvaldības materiālu un finanšu
resursiem.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 42. panta pirmo daļu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis
Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs
Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis
Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Pārvirzīt finansējumu 4948,90 EUR (četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi eiro, 90 centi)
apmērā depo durvju nomaiņai Ainažos, Valdemāra ielā 69 no Salacgrīvas novada muzejam
piešķirtā finansējuma Ainažu Ugunsdzēsības muzeja torņa pārkrāsošanai un remontam.
2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Salacgrīvas novada muzeja direktoru.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora 2.vietniekam.
Lēmums Nr.98
60.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas administrācijas Liepupes pagasta pārvaldei
autonomas pakalpojumiem
Ziņo D. Straubergs
2021.gada 8.jūlijā Limbažu novada Centrālajā administrācijā saņemts Salacgrīvas
administrācijas Liepupes pagasta pārvaldes vadītājas iesniegums (reģistrēts ar Nr. 4.12.1/21-2/282),
kurā lūgts piešķirt papildus finansējumu 1796,00 EUR (ieskaitot PVN) autonomas pakalpojumiem
līdz 2021.gada 31.decembrim, jo ar 2021.gadā piešķirtajiem 2000,00 EUR nepietiek, sakarā ar to, ka
autonomas pakalpojumu izdevumi palielinājušies par 21 % (PVN daļa).
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav
Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību
kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. Šā paša likuma 42. panta pirmajā daļā
noteikts, ka domes lēmumiem, kuru izpilde ir saistīta ar izdevumiem, jābūt nodrošinātiem ar
pašvaldības materiālu un finanšu resursiem.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Finanšu komitejas priekšlikumu par papildus finansējuma
piešķiršanu Salacgrīvas administrācijas Liepupes pagasta pārvaldei autonomas pakalpojumiem,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 42. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris
Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis
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Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus finansējumu 1796,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit seši eiro,
00 centi) apmērā Salacgrīvas administrācijas Liepupes pagasta pārvaldei autonomas
pakalpojumiem līdz 2021.gada 31.decembrim, no Salacgrīvas administrācijas 2021. gada budžeta
rezerves fonda, palielinot Salacgrīvas administrācijas Liepupes pagasta pārvaldes budžetu.
2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Salacgrīvas administrācijas Liepupes pagasta pārvaldes
vadītāju.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora 2.vietniekam.
Lēmums Nr.99
61.§
Par finansējuma pārvirzīšanu Sporta un atpūtas kompleksam “Zvejnieku parks” volejbolu
laukumu izbūvei
Ziņo D. Straubergs
2021.gada 15.jūlijā Limbažu novada pašvaldībā saņemts Salacgrīvas administrācijas Sporta
un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieces iesniegums (reģistrēts ar Nr. 4.12.1/212/290), kurā norādīts, ka Sporta un atpūtas kompleksam “Zvejnieku parks” piešķirts finansējums
7000,00 EUR apmērā divu volejbola laukumu izveidei. Saskaņā ar cenu aptaujas rezultātiem divu
pludmales volejbola laukumu izveidei, lētākais piedāvājums ir 9216,27 EUR. Tā kā 2021.gadā Covid
19 pandēmijas rezultātā nenotika vairāki sporta pasākumi, tiek lūgts pārdalīt finansējumu no
nenotikušajiem sporta pasākumiem volejbola laukumu izbūvei. Finanšu līdzekļu ietaupījums ir bijis
no sekojošiem pasākumiem: 1.maija ielu stafete 900,00 EUR; Sniega diena 450,00 EUR; Hokeja
turnīrs 230,00 EUR; Liepupes sporta spēles 1250,00 EUR.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav
Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību
kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. Šā paša likuma 15.panta pirmās daļas
6.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā
arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 42. panta pirmajā daļā noteikts, ka domes lēmumiem,
kuru izpilde ir saistīta ar izdevumiem, jābūt nodrošinātiem ar pašvaldības materiālu un finanšu
resursiem.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Finanšu komitejas priekšlikumu par finansējuma piešķiršanu
Limbažu novada Salacgrīvas administrācijas Sporta un atpūtas kompleksam “Zvejnieku parks”
volejbolu laukumu izbūvei, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, 42. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, atklāti balsojot:
PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste,
Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane,
Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome
NOLEMJ:
1. Pārvirzīt finansējumu 2830,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit eiro, 00 centi) no Sporta
un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” 2021. budžeta plāna pozīcijām “1.maija ielu stafete” 900,00 EUR apmērā, “Sniega diena” - 450,00 EUR apmērā, “Hokeja turnīrs” - 230,00 EUR
apmērā, “Liepupes sporta spēles” - 1250,00 EUR apmērā uz budžeta plāna pozīciju “divu
volejbola laukumu izveide”.
2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks”
pārvaldnieci.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora 2.vietniekam.
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Lēmums Nr.100
62.§
Par saskaņojumu Limbažu novada Sporta skolai neplānotu iepirkumu veikšanai
Ziņo D. Straubergs
Limbažu novada Sporta skolas direktore D. Zaļupe informē, ka saistībā ar COVID 19
epidemioloģisko situāciju Latvijā nenotika virkne plānotu sacensību, kā rezultātā Limbažu novada
Sporta skolas 2021. gada budžetā radās līdzekļu ekonomija plānotajā finansējumā transporta
pakalpojumiem, dalības maksām sacensībās, degvielai kopumā 32 850,00 EUR (trīsdesmit divi
tūkstoši astoņi simti piecdesmit eiro) apmērā. Direktore informē, ka vēlētos iegādāties trīs portatīvos
datorus skolas pedagogiem, vienu K-2 smailīti, divas K-1 smailītes, piecas K-1 mācību smailītes,
vienu C-1 mācību kanoe un lietotu vieglo automašīnu.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Finanšu komitejas priekšlikumu, un iepazinusies ar Limbažu
novada Sporta skolas 2021. gada 16. jūlija iesniegumu Nr. 1-14.3/21/83 par budžeta grozījumiem
pamatbudžetā (reģistrēts Limbažu novada Centrālajā administrācijā 2021. gada 19. jūlijā ar
Nr.4.12.1/21-2/426) un Limbažu novada Sporta skolas 2021. gada 19. jūlija vēstuli Nr.1-14.3/21/84
par Sporta skolas budžeta grozījumiem (reģistrēta Limbažu novada Centrālajā administrācijā 2021.
gada 19. jūlijā ar Nr.4.12.1/21-2/455), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Limbažu novada pašvaldības 2019. gada 28.
novembra iekšējiem noteikumiem Nr.6 “Noteikumi par iepirkumu organizēšanas kārtību Limbažu
novada pašvaldībā”, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris
Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis
Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Limbažu novada Sporta skolai veikt 2021. gada budžetā neplānotas iepirkuma procedūras
portatīvo datoru iegādei, sporta inventāra (smailīšu un kanoe) iegādei un lietotas vieglās
automašīnas iegādei.
2. Uzdot Limbažu novada Sporta skolas direktorei D. Zaļupei, pēc iepirkuma procedūras rezultātu
apstiprināšanas, sagatavot iesniegumu par grozījumiem Limbažu novada Sporta skolas 2021.
gada budžetā.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Limbažu novada Sporta skolas direktori D. Zaļupi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums Nr.101
63.§
Par tilta pār Salacu a/c A01 Rīga – Ainaži 91,20 km būvprojekta izstrādei nepieciešamo
finansējumu
Ziņo K. Ēdolfs, debatēs piedalās R. Tamane, A. Garklāvs, D. Straubergs
Iepazinusies ar 21.07.2021. Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Limbažu novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija
saistošo noteikumu Nr. 1 “Limbažu novada pašvaldības nolikums” 16.punktu, atklāti balsojot: PAR
– 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta
Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane,
Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome
NOLEMJ:
1. Par pamatu ņemot atklāta konkursa id. Nr. SND2021/26 rezultātus, būvprojekta izstrādei tiltam
pār Salacu autoceļa A1 (E67) Rīga - Ainaži 91,20 km nepieciešams finansējums:
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

1.1. būvprojekta izstrāde 159 453,80 EUR;
1.2. autoruzraudzība 7 260,00 EUR;
1.3. būvprojekta ekspertīze 18 500,00 EUR;
1.4. kopējās izmaksas 185 213,80 EUR (summas norādītas iesk. PVN).
Atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173 “Valsts pamatbudžeta
valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”, pašvaldības
līdzfinansējuma daļa 30 % no kopējās summas sastāda 55 564,14 EUR.
Pieteikt no valsts autoceļu fonda programmas atlikušo summu 70 % apmērā 129 649,66 EUR.
Sagatavot iesniegumu ar norādi (steidzami) ar nepieciešamo papildus informāciju pielikumu
formā, adresēt Satiksmes Ministrijai, par finanšu līdzekļu pieprasīšanu līdz š.g. 1.augustam.
Atbilstoši līguma projektam, par būvprojekta izstrādi tiek paredzēts izmaksāt avansu 20 % apmērā
2021.gadā un atlikušos 80 % izmaksāt 2022.gadā. Kopējais maksimālais līguma izpildes termiņš
14 mēneši.
Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Limbažu novada Salacgrīvas administrācijas Tehniskās un
nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālistu
Kristapu Ēdolfu.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora 2.vietniekam
Andrim Zundem.

Lēmums Nr.102
64.§
Par pilnvarojumiem Alojas administrācijai un Salacgrīvas administrācijai
Ziņo D. Straubergs
Saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr. 1
“Limbažu novada pašvaldības nolikums” 15. un 22.punktu, Limbažu novada dome ir izveidojusi
divas budžeta iestādes - Alojas administrāciju un Salacgrīvas administrāciju, kuras nodrošina domes
pieņemto lēmumu izpildi administrāciju struktūrvienībās, tajā skaitā domes lēmumu sagatavošanu un
to virzību, administratīvo aktu izdošanu, savu struktūrvienību darba organizēšanu, un atbild par
normatīvo aktu ievērošanu un piemērošanu.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk - Likums) Pārejas noteikumu
6.punkts nosaka, ka ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi
izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras un novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto
pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Atbilstoši minētā likuma
pielikumam ar 2021. gada 1. jūliju izbeidzās bijušās Alojas novada domes un Salacgrīvas novada
domes pilnvaras un attiecīgi šo pašvaldību institūciju finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja
ir Limbažu novada pašvaldība.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 5.panta otro daļu, pastarpinātās pārvaldes
iestādes, darbojoties jomā, kas ar likumu nodota attiecīgās atvasinātās publiskās personas autonomā
kompetencē, pārstāv šo publisko personu. Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Likuma Pārejas
noteikumu 6.punktu, lai līdz 2021.gada 30.jūnijam Alojas novada domes un Salacgrīvas novada
domes noslēgto līgumu saistības un tiesības turpmāk varētu realizēt attiecīgo teritoriju
administrācijas, ir nepieciešams Limbažu novada domes pilnvarojums.
Iepazinusies ar 21.07.2021. Finanšu komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
Pārejas noteikumu 6.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis,
Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais,
Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Pilnvarot Limbažu novada pašvaldības iestādi Alojas administrāciju, reģistrācijas Nr.
40900033386, pārņemt līdz 2021.gada 30.jūnijam Alojas novada domes vārdā noslēgto līgumu
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tiesības un saistības, tajā skaitā ar tiesībām norādīt Alojas administrācijas rekvizītus līgumsaistību
izpildē, kā arī saņemt un veikt nepieciešamos maksājumus, veikt nepieciešamos līgumu
grozījumus, pieņemt lēmumus par līgumu izbeigšanu un lauzt līgumus, saskaņā ar doto
pilnvarojumu pārstāvēt Limbažu novada pašvaldību attiecīgajās valsts, pašvaldību un citās
institūcijās, veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar dotā pilnvarojuma izpildi.
Pilnvarot Limbažu novada pašvaldības iestādi Salacgrīvas administrāciju, reģistrācijas Nr.
40900036325, pārņemt līdz 2021.gada 30.jūnijam Salacgrīvas novada domes vārdā noslēgto
līgumu tiesības un saistības, tajā skaitā ar tiesībām norādīt Salacgrīvas administrācijas rekvizītus
līgumsaistību izpildē, kā arī saņemt un veikt nepieciešamos maksājumus, veikt nepieciešamos
līgumu grozījumus, pieņemt lēmumus par līgumu izbeigšanu un lauzt līgumus, saskaņā ar doto
pilnvarojumu pārstāvēt Limbažu novada pašvaldību attiecīgajās valsts, pašvaldību un citās
institūcijās, veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar dotā pilnvarojuma izpildi.
Pilnvarot Limbažu novada pašvaldības iestādi Alojas administrāciju, reģistrācijas Nr.
40900033386, noslēgt līgumus par Limbažu novada pašvaldības teritoriālās vienībās - Alojas
pilsēta, Alojas pagasts, Staiceles pilsēta, Staiceles pagasts, Braslavas pagasts un Brīvzemnieku
pagasts, esošā Limbažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma un kustamās mantas
pārdošanu, līgumus par zemesgabalu un nekustamā īpašuma iznomāšanu, līgumus par īres līgumu
noslēgšanu, līgumus par nekustamā īpašuma apgrūtināšanu ar lietu tiesībām, saskaņā ar
pašvaldības domes pieņemto lēmumu nosacījumiem.
Pilnvarot Limbažu novada pašvaldības iestādi Salacgrīvas administrāciju, reģistrācijas Nr.
40900036325, noslēgt līgumus par Limbažu novada pašvaldības teritoriālās vienībās - Ainažu
pagasts, Ainažu pilsēta, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas pilsēta, Liepupes pagasts, esošā Limbažu
novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma un kustamās mantas pārdošanu, līgumus par
zemesgabalu un nekustamā īpašuma iznomāšanu, līgumus par īres līgumu noslēgšanu, līgumus
par nekustamā īpašuma apgrūtināšanu ar lietu tiesībām, saskaņā ar pašvaldības domes pieņemto
lēmumu nosacījumiem.
Atbildīgo par lēmuma 1. un 3.punkta izpildi noteikt Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora
3.vietnieku.
Atbildīgo par lēmuma 2. un 4.punkta izpildi noteikt Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora
2.vietnieku.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Lēmums Nr.103
65.§
Par atļauju Dzintrai Dzenei savienot amatus
Ziņo D. Straubergs
Limbažu novada pašvaldībā saņemts Limbažu Galvenās bibliotēkas direktores Dzintras
Dzenes, (personas kods), 2021. gada 7. jūlija iesniegums (reģistrēts Limbažu novada pašvaldībā 2021.
gada 7. jūlijā ar Nr. 4.12.1/21-2/143), kurā lūgts atļaut savienot Limbažu Galvenās bibliotēkas
direktores amatu ar lektora darbu, vadot nodarbības Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču
attīstības centrā profesionālās tālākizglītības programmā ,,Bibliotēku zinības”.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas
16. punktā noteikts, ka valsts amatpersona ir publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks.
Limbažu Galvenā bibliotēka ir Limbažu novada pašvaldības Domes izveidota pašvaldības
iestāde. Dzintra Dzene uzskatāma par valsts amatpersonu, jo saskaņā ar noslēgto darba līgumu ieņem
pašvaldības iestādes Limbažu Galvenās bibliotēkas direktores amatu.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta pirmajā daļā
noteikts, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu,
uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā,
vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu
,,Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
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darbībā” vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas
ierobežojumi.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta otrajā daļā
noteikts, ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā
un sestajā daļā noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts
amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās. Par likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta otrajā daļā minētajiem amatiem nav
uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošais darbs, un šajā daļā minētā
amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 10. maija noteikumu Nr. 354 ,,Noteikumi par
pedagogu profesiju un amatu sarakstu” pielikuma ,,Pedagogu profesiju un amatu saraksts” 2.3.
punktu lektora profesija ietilpst pedagoga profesijā.
Lektora darbs Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrā profesionālās
tālākizglītības programmā ,,Bibliotēku zinības” uzskatāms par likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta otrajā daļā noteikto pedagoga darbu.
Limbažu Galvenās bibliotēkas direktores amatu var savienot ar lektora darbu Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrā profesionālās tālākizglītības programmā
,,Bibliotēku zinības”, ja minētā amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Limbažu Galvenās bibliotēkas direktores amats ir savienojams ar lektora darbu Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrā profesionālās tālākizglītības programmā
,,Bibliotēku zinības”, jo minētā lektora darba veikšana Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču
attīstības centrā notiek ārpus darba laika Limbažu Galvenās bibliotēkas direktores amata pienākumu
izpildei, un tā netraucē Limbažu Galvenās bibliotēkas direktores amata pienākumu izpildi.
Izvērtējot iepriekš minēto, secināms, ka Limbažu Galvenās bibliotēkas direktores amata un
lektora darba Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrā profesionālās
tālākizglītības programmā ,,Bibliotēku zinības” savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā
ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 41. panta
pirmās daļas 3. punktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta pirmo daļu, 6. panta otro daļu, 8. 1 panta ceturto daļu,
piektās daļas 2. punktu un septīto daļu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis
Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs
Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis
Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Dzintrai Dzenei, (personas kods), savienot Limbažu Galvenās bibliotēkas direktores amatu
ar lektora darbu Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrā profesionālās
tālākizglītības programmā ,,Bibliotēku zinības”.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Voldemāra Baloža
ielā 13A, Valmierā, LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izvērstais lēmums sēdes protokola pielikumā.
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Lēmums Nr.104
66.§
Par grozījumiem Alojas novada domes 2021.gada 28.janvāra lēmumā Nr.4 “Par Alojas novada
domes, tās iestāžu un struktūrvienību, no pašvaldības budžeta finansēto, amata vienību,
amatalgu apstiprināšanu ar 2021.gada 1.janvāri”
Ziņo G. Kalniņa, debatēs piedalās D. Zemmers, D. Straubergs, M. Beļaunieks
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 6.punktu, ar 2021. gada
pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo pašvaldību
domju pilnvaras un novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Ņemot vērā minēto 2021.gada 1.jūlijā Limbažu novada
pašvaldība pārņēma jaunajā novadā apvienoto pašvaldību, tajā skaitā Alojas novada domes,
institūcijas, finanses, mantu un tiesības.
Atbilstoši Limbažu novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 “Limbažu
novada pašvaldības nolikums” (turpmāk - Nolikums) 22. punktam, Limbažu novada dome ir
izveidojusi budžeta iestādi - Alojas administrāciju, kura nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi
administrāciju struktūrvienībās, tajā skaitā domes lēmumu sagatavošanu un to virzību, administratīvo
aktu izdošanu, savu struktūrvienību darba organizēšanu, un atbild par normatīvo aktu ievērošanu un
piemērošanu. Savukārt Nolikuma 26.punkts nosaka, ka Alojas administrācijas vadītājs ir Limbažu
novada pašvaldības izpilddirektora 3.vietnieks.
Līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus arī Alojas novada domes 2021. gada 28. janvāra
lēmumā Nr. 4 “Par Alojas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību, no pašvaldības budžeta
finansēto, amata vienību, amatalgu apstiprināšanu ar 2021.gada 1.janvāri” un tā 1.pielikumā, lai
atbilstoši Nolikumam precizētu Alojas administrācijas vadības amata nosaukumus un apstiprināt
atalgojumu.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktam,kas paredz, ka tikai
dome var noteikt vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, un ievērojot Nolikuma 22. un 26. punktu, atklāti
balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs,
Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs,
Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu
novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt šādus grozījumus Alojas novada domes 2021.gada 28.janvāra lēmumā Nr.4 “Par Alojas
novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību, no pašvaldības budžeta finansēto, amata vienību,
amatalgu apstiprināšanu ar 2021.gada 1.janvāri” (turpmāk - Lēmums):
1.1. aizstāt visā lēmumā un pielikumā Nr.1 vārdus “Alojas novada dome” (attiecīgā locījumā) ar
vārdiem “Alojas administrācija” (attiecīgajā locījumā);
1.2. mainīt Lēmuma 1.pielikuma 1.nodaļas “Vadītāji” 1.ieraksta amata nosaukumu no
“Izpilddirektors” uz “Administrācijas vadītājs”, ar algas likmi 1800 Eiro, amata vietu skaitu
– 1 un atalgojumu 1800 Eiro;
1.3. svītrot Lēmuma 1.pielikuma 1.nodaļas “Vadītāji” 2.ierakstu “Izpilddirektora vietnieks
saimnieciskajos jautājumos”.
2. Noteikt, ka līdz jauna darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanai Alojas
administrācijas vadītājam tiek piemērotas ar Alojas novada domes 2018.gada 23.augusta lēmumu
Nr.317 apstiprinātajā nolikumā “Par atlīdzību Alojas novada pašvaldībā” noteiktās sociālās
garantijas.
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora 3.vietnieku.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Lēmums Nr.105
67.§
Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības
2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Limbažu novada pašvaldības 2021. gada
apvienoto budžetu” apstiprināšanu
Ziņo S. Mitrevica-Galīte, I. Lazdiņa
Uzklausījusi Limbažu novada Centrālās administrācijas vecākās ekonomistes Skaidrītes
Mitrevicas-Galītes un Salacgrīvas administrācijas Finanšu nodaļas ekonomistes - budžeta plānotājas
Ināras Lazdiņas informāciju par budžeta grozījumiem, un, izskatījusi grozījumus Limbažu novada
pašvaldības 2021. gada apvienotajā budžetā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 2. punktu un 46. pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu un Likuma par
budžetu un finanšu vadību 41. panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums,
Jānis Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs
Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis
Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Limbažu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Limbažu novada
pašvaldības 2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Limbažu novada pašvaldības
2021. gada apvienoto budžetu” (pielikumā).
2. Uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu
brīvi pieejami Limbažu novada Centrālās administrācijas, Salacgrīvas administrācijas, Alojas
administrācijas ēkās, Limbažu novada pašvaldības pagastu pārvalžu ēkās un publicēti pašvaldības
mājaslapā internetā.
3. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un
racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas
nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši
ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
4. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā 5.augustā.
Lēmums Nr.106
68.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu aviošova "Fly in Limbaži" izdevumu segšanai
Ziņo A. Blumers
Limbažu novada pašvaldība un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pro Ceva" 28.06.2021.
noslēgušas sadarbības līgumu Nr. 4.15.18/21/32, kur apņēmušās kopīgi organizēt pasākumu aviošovu
"Fly in Limbaži" 2021.gada 10.jūlijā. Limbažu novada pašvaldība apņēmusies nodrošināt
finansējumu, ne vairāk kā 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro) apmērā, sedzot daļu izdevumus,
tostarp par apdrošināšanu, Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta pakalpojumiem, reklāmas
izvietošanu, ANBO Lietuvas pārstāvju paraugdemonstrējumiem un bērnu izklaides (skatuves un
skaņas) nodrošināšanu. Līdzekļi bija ieplānoti Limbažu novada pašvaldības 2021.gada budžetā.
Ņemot vērā, ka pašvaldība ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs un saņem pakalpojumu
(ar PVN neapliekamo darījumu nodrošināšanai) iekšzemē no citas ES dalībvalsts pievienotās vērtības
nodokļa maksātāja, par nodokļa nomaksu atbildīgs pakalpojuma saņēmējs. Līdz ar to radušies
papildus izdevumi pievienotās vērtības nodokļa samaksai, kas sākotnēji netika ieplānoti kontroltāmē.
Trūkstošā summa sastāda 995.93 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 42.panta pirmo daļu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Edžus Arums, Jānis
Bakmanis, Māris Beļaunieks, Andris Garklāvs, Lija Jokste, Gunta Ozola, Arvīds Ozols, Rūdolfs
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Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Dagnis Straubergs, Regīna Tamane, Edmunds Zeidmanis, Didzis
Zemmers), PRET – nav, ATTURAS – nav, Limbažu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus finansējumu 995.93 EUR (deviņi simti deviņdesmit pieci eiro, 93 eiro centi)
apmērā pasākuma - aviošova "Fly in Limbaži" izdevumu segšanai no Limbažu novada Centrālās
administrācijas 2021.gada budžeta nesadalītā atlikuma.
2. Uzdot Limbažu novada Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos pie
28.06.2021. noslēgtā sadarbības līguma Nr. 4.15.18/21/32, palielinot Limbažu novada
pašvaldības piešķirtā finansējuma apmēru.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu
izpildītājam.

69.§
Informācijas
1. Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs D. Straubergs iepazīstina deputātus ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvo vēstuli par normatīvos aktos noteikto
procesuālo kārtību ievērošanu domes darba organizēšanā.
2. Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs D. Straubergs informē, ka ir notikusi tikšanās
ar Latvijas Futbola Federācijas vadību par turpmāko sadarbību.
3. Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs D. Straubergs informē, ka Latvijas pašvaldību
savienības kongress notiks Salacgrīvā 20.08.2021.
4. Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs D. Straubergs informē par notikušo Limbažu
novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdi, kurā piedalījās padomes pārstāvji no Alojas,
Limbažiem un Salacgrīvas. Tiek izstrādāts kopīgs padomes nolikums. Ir notikušas tikšanās ar
Rīgas Valsts tehnikuma direktori, Skultes iedzīvotāju padomi, Civilās aizsardzības komisiju,
apmeklēta Alojas administrācija, centrs “Vīķi”, Staiceles bērnudārzs.
5. Deputāte R. Tamane aktualizē jautājumus, kas uztrauc sabiedrību – par arodskolu un uzņēmuma
“Limbažu siers” apkārtnē esošo gaisa piesārņojumu un smaku.
6. Deputāts M. Beļaunieks informē, ka 30.jūlijā plkst.11.00 tiks atklāta ražošanas ēka Meliorācijas
ielā 14, Limbažos un aicina deputātus piedalīties.
7. Deputāts M. Beļaunieks informē, ka 13.augustā Limbažus apmeklēs Satiksmes ministrs par Rail
Baltica jautājumu risināšanu.
8. Deputāts A. Garklāvs jautā par perspektīvām Staiceles arodskolai, kāda ir dinamika? Deputāts J.
Bakmanis informē, ka uz šo brīdi ir saņemti divi iesniegumi.
9. Deputāts A. Garklāvs izsaka priekšlikumu komiteju sēžu ierakstus nosūtīt deputātiem.
Sēdi slēdz plkst. 17.35
Sēdes vadītājs

D. Straubergs

Sēdes protokoliste

D. Tauriņa

