LATVIJAS REPUBLIKA

SALACGRĪVAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV – 4033,
Tālrunis sekretārei: 64 071 973; fakss: 64 071 993; e-pasts: dome@salacgriva.lv

SĒDES PROTOKOLS
Salacgrīvā
2012.gada 25.janvārī

Nr. 2

Sēde sasaukta pulksten 15:00
Sēdi atklāj pulksten 15:00
Sēdi vada: Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
protokolē – Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
Domes sastāvs:
Ivo Īstenais
Skaidrīte Eglīte
Ţanis Andţe
Gints Šmits
Ilona Balode
Kaspars Ķemers
Jānis Prīmanis
Vineta Dance
Aleksandrs Rozenšteins
Sarma Līsmane
Uģis Jēgers
Lija Jokste
Sandra Kuka
Dace Martinsone

-nepiedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās (no 8.jautājuma)
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- nepiedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās

Domes sēdē piedalās:
Jānis Cīrulis – Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Inga Veide – Salacgrīvas novada domes
finanšu nodaļas vadītāja, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskos
jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste – budţeta plānotāja, Digna
Būmane – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašumu speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainaţu
pilsētas pārvaldes vadītāja, Jānis Bergs - P/A „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” direktora
pienākumu izpildītājs, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja,
Eduards Ādmīdiņš – Salacgrīvas vidusskolas direktors, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes
projektu vadītāja, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Anita Holma –
Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta vadītāja, Maruta Pirro – Salacgrīvas bāriņtiesas
priekšsēdētāja, Dina Bantersone - Ainaţu bāriņtiesas priekšsēdētāja, Antra Paegle - Salacgrīvas
novada domes izglītības speciāliste, Jānis Zborovskis – Salacgrīvas novada domes enerģētiķis,
Aivars Krūmiņš – Salacrgīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos, Guntis
Kārkliņš – Salacgrīvas novada domes galvenais arhitekts, Uldis Močāns – Salacgrīvas novada
domes iestādes „Zvejnieku parks” pārvaldnieks, Hedviga Inese Podziņa – Salacgrīvas bibliotēkas
vadītāja.

DARBA KĀRTĪBA
1. Par Salacgrīvas novada bāriņtiesas izveidošanu un esošo bāriņtiesu likvidēšanu
2. Par Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu
3. Par Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva
apstiprināšanu
4. Par ielu tirdzniecības organizēšanu Ainaţos, Salacgrīvas novadā 2012.gadā
5. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles noteikumu un izsoles komisijas
apstiprināšanu
6. Par zemes vienības Salacgrīvas pagastā atzīšanu par rezerves zemes fondā ieskaitāmu
7. Par ēku (būvju) [..] īpašuma tiesību nostiprināšanai nepieciešamās zemes platības
noteikšanu
8. Par adrešu likvidēšanu Salacgrīvas novadā
9. Par nosaukuma piešķiršanu zemes gabaliem Salacgrīvas pilsētā un Salacgrīvas pagastā
10. Par adreses „Bocmaņa laukums 4” piešķiršanu zemes gabalam Salacgrīvas pilsētā
11. Par lietošanas mērķu maiņu nekustamajam īpašumam [..]
12. Par lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..]
13. Par zemes gabalu Salacgrīvas pagastā apvienošanu
14. Par zemes gabala Salacgrīvas pagastā sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
15. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
17. Par Salacgrīvas novada domei piederošo un piekrītošo zemes gabalu nodošanu
valdījumā SIA Salacgrīvas ūdens”
18. Par zemes gabala daļas Salacgrīvā ar kadastra apzīmējumu 6615 006 0093 iznomāšanu
19. Par daļu zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
20. Par daļu zemes gabala Liedaga ielā 5A, Tūjā, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas
līguma slēgšanu
21. Par nekustamo īpašumu „Melnalkšņi 1” un „Melnalkšņi 2”, Salacgrīvas pagastā
iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
22. Par nedzīvojamās telpas Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā iznomāšanu
23. Par grozījumiem 2009.gada 1.oktobra Nekustamā īpašuma daļas nomas līgumā Nr.82.1/26
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu V.M.R.
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu I.K.
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu V.P.P.
27. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu V.R.
28. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu R.P.
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu A.E.
30. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu E.B.
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu A.K.
32. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no J.O.
33. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no M.K.
34. Par saistošo noteikumu Nr. B – 11 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2011.gada
pamata un speciālā budţeta izpildi” apstiprināšanu
35. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA”
36. Par finansiālu atbalstu foto biedrībai ”Salacgrīva”
37. Par finansiālu atbalstu Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauvas”
38. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Izglītības, kultūras un sporta biedrība „Liepupe””
39. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Vecāki- Ainaţu jaunatnei”
40. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva”
41. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”SUPERAKTĪVS”
42. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai

43. Par finansējuma piešķiršanu pensionāru sveikšanai dzimšanas dienās
44. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Ainaţu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība”
45. Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „Ainaţu Kauss - 2012”
46. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sprints A”
47. Par finansiālu atbalstu biedrības „Dvēseles dziesma” koncertbraucienam uz
sadraudzības pilsētu Handevitu Vācijā
48. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „SALACA””
49. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Dzintarlāse”
50. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Salacgrīvas līnijdeju klubs”
51. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Svētciema attīstības biedrība”
52. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Mēs Korģenei”
53. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas lauku sieviešu biedrībai „Meţābele”
54. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam”
55. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss””
56. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Hokeja klubs „Salacgrīva””
57. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs Veixmes”
58. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Kuiviţu jahtklubs”
59. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada redzes invalīdu grupai
60. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Vidzemes zvejnieku biedrība”
61. Par finansiālu atbalstu šķēpmetējai A.K.
62. Par Izglītības, kultūras un sporta biedrības „Liepupe” projekta „Liepupes muzeja,
izstāţu telpas un bērnu rotaļu istabas izveide” līdzfinansēšanu
63. Par biedrības „Ainaţi” projekta „Daudzfunkcionāla kultūras un sociālā atbalsta centra
izveide Ainaţos” līdzfinansēšanu
64. Par grozījumiem 2009.gada 21.oktobra Salacgrīvas novada domes lēmumā Nr.323 „Par
nekustamās un kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Ainaţu
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība””
65. Par saistošo noteikumu Nr. 2 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011.gada
16.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem””
apstiprināšanu
66. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2009.gada
19.augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par papildus palīdzību”” apstiprināšanu
67. Par atlikušo dāvanu karšu „Elektrības norēķinu karte – 500 kWh” nodošanu
68. Par nolikuma „Spartakiāde “Salacgrīva – 2012.gads””apstiprināšanu
69. Par līguma par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu apstiprināšanu
70. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2010. gada 29.decembra lēmumā Nr. 701
„Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
apstiprināšanu”
71. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 21.septembra lēmumā Nr. 523
„Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāţu vadītāju darba algas apstiprināšanu”
72. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 21.septembra lēmumā Nr. 524
„Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu„
73. Par projekta ietvaros iegādātā aprīkojuma uzturēšanai izveidotā fonda papildināšanu
74. Par kredīta ņemšanu projekta „Saules enerģija siltajam ūdenim Salacgrīvas novadā”
realizācijai
75. Par pašvaldības finansējumu Limbaţu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2012.gadā
76. Par valsts budţeta mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības
izglītības iestādēm
77. Par Salacgrīvas vidusskolas 1.-4.klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas un
domes dotācijas daļas apstiprināšanu
78. Par Pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr.Valdemāra Ainaţu pamatskolas
ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas
apstiprināšanu
79. Par Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu
cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu

80. Par saistošo noteikumu Nr. B - 1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012. gada
pamata un speciālo budţetu” apstiprināšanu
81. Par viena iemītnieka uzturēšanas izmaksām pašvaldības iestādē „Veco ļauţu mītne
„Sprīdīši””
82. Papildus darba kārtības jautājumi:
82.1.Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu B.B.
82.2.Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos [..]
82.3.Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līgumu slēgšanu
82.4. Par 2010.gada 21.jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/96 nekustamā
īpašumā "Cepļi", Ainaţu pagastā pagarināšanu
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 81
jautājumu un 4 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot „PAR”-12
(Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību.

1.§
Par Salacgrīvas novada bāriņtiesas izveidošanu un esošo bāriņtiesu likvidēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Bāriņtiesu
likuma 2.pantu, saskaņā ar 2012.gada 16.janvāra Sociālo un veselības jautājumu komitejas,
2012.gada 18.janvāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot
„PAR”-12 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis,
A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot novada pašvaldības aizbildnības un aizgādnības iestādi – Salacgrīvas novada
bāriņtiesu bāriņtiesas priekšsēdētāja un 11 locekļu sastāvā.
2. Noteikt par Salacgrīvas novada bāriņtiesas darbības teritoriju Salacgrīvas novada
administratīvo teritoriju.
3. Apstiprināt Salacgrīvas novada bāriņtiesas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
4. Noteikt, ka Salacgrīvas novada bāriņtiesas savu darbību uzsāk ar 2012.gada 1.martu.
5. 2012.gada 29.februārī likvidēt Salacgrīvas novada Salacgrīvas bāriņtiesu, Salacgrīvas
novada Ainaţu bāriņtiesu un Salacgrīvas novada Liepupes bāriņtiesu.
6. Uzdot pašreizējo bāriņtiesu priekšsēdētājiem Marutai Pirro, Dinai Bantersonei un Gintai
Jēkabsonei līdz 2012.gada 29.februārim bāriņtiesu arhīvā un lietvedībā esošās lietas
sagatavot un nodot Salacgrīvas novada bāriņtiesai.
Lēmums Nr.2. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam.
2.§
Par Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu
Deputātiem atklāti balsojot „PAR”-12 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance), „PRET”
– nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2012.gada 1.martu par Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju (ar pilnas slodzes
darba laiku) ievēlēt Marutu Pirro, personas kods [..], uz 5 (pieciem) gadiem.

2. Ar 2012.gada 1.martu par Salacgrīvas novada bāriņtiesas locekļiem uz 5 (pieciem) gadiem
ievēlēt:
2.1. Gintu Jēkabsoni (uz 0,8 slodzes darba laiku), personas kods [..],
2.2. Dinu Bantersoni (uz 0,2 slodzes darba laiku) personas kods [..],
2.3. Ligitu Dambi, personas kods [..],
2.4. Ditu Lejnieci, personas kods [..],
2.5. Ināru Karlsoni, personas kods [..],
2.6. Nadeţdu Oščenkovu, personas kods [..],
2.7. Līgu Erciku, personas kods [..],
2.8. Daigu Krūzi, personas kods [..],
2.9. Elitu Dokteri, personas kods [..],
2.10. Egitu Repeli, personas kods [..],
2.11. Tatjanu Lazdiņu, personas kods [..].
Lēmums Nr.3.
3. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva
apstiprināšanu
Pamatojoties uz „Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes
nolikumu”, saskaņā ar 2012.gada 18.janvāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-11 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka,
S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS”
– nav, J.Prīmanis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvu uz diviem
gadiem:
1.1. Māris Trankalis;
1.2. Kristaps Jankovičš;
1.3. Kristīne Mauliņa;
1.4. Gints Ronis;
1.5. Viktors Damme;
1.6. Jānis Lipsbergs;
1.7. Ilze Kalniņa.
2. Izvirzīt deputātu Jānis Prīmani, kā domes deputātu pārstāvi Salacgrīvas novada pašvaldības
uzņēmēju konsultatīvajā padomē.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2011.gada 19.oktobra sēdes lēmumu Nr.
589 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.13; 38.10.§).
Lēmums Nr.4.
4. §
Par ielu tirdzniecības organizēšanu Ainažos, Salacgrīvas novadā 2012.gadā
Pamatojoties MK noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, ņemot vērā 2012.gada

13.janvāra Komunālo jautājumu komitejas, 2012.gada 18.janvāra Finanšu un Attīstības komiteju
atzinumus, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka,
S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. 2012.gadā organizēt ielu tirdzniecību Ainaţu pilsētā šādu pasākumu laikā:
26.maijā - Pavasara tirgus
18.augustā - Pirmsskolas tirgus
20.oktobrī - Rudens raţas tirgus
15.decembrī - Ziemassvētku tirgus
Lēmums Nr.5.
5. §
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles noteikumu un izsoles komisijas
apstiprināšanu
Ņemot vērā to, ka rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu skaits pārsniedz
neiznomāto un brīvi pieejamo rūpnieciskās zvejas tiesību iespējas, pamatojoties uz Zvejniecības
likuma 11.panta sesto un septīto daļu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 13., 33., 43. – 50.punktu, saskaņā ar 2012.gada 18.janvāra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode,
V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

4.

Uz visiem brīvajiem zvejas rīkiem, kad daţādu iemeslu dēļ, atbrīvojušies komerciālai
zvejai pielietojamie zvejas rīki, uz kuriem pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, rīkot
zvejas tiesību nomas izsoli.
Apstiprināt komerciālās zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos slēgtās
izsoles nolikumu, saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
Noteikt, ka gadījumos, kad atbrīvojušies komerciālai zvejai pielietojamie zvejas rīki,
izsole tiek rīkota saskaņā ar izpilddirektora rīkojumu apstiprināto nolikumu saskaņā ar
pielikumu Nr. 1.
Apstiprināt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisiju 5 locekļu sastāvā :
4.1. komisijas priekšsēdētājs: domes izpilddirektors Jānis Cīrulis;
4.2. komisijas loceklis: padomniece juridiskajos jautājumos Dita Lejniece;
4.3. komisijas loceklis: uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Dzintra Eizenberga;
4.4. komisijas loceklis: iedzīvotāju uzskaites un personāla lietvede Vilhelmīna Brante;
4.5. komisijas loceklis – sekretārs: projektu vadītāja palīgs Liena Ozola.

Lēmums Nr.6. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
6. §
Par zemes vienības Salacgrīvas pagastā atzīšanu par rezerves zemes fondā ieskaitāmu
Pamatojoties uz Valsts līmeņa zemes reformas pabeigšanas komisijas 2011.gada 6.maija
sēdes protokola Nr.17CA20-07/17 ierakstu, ka par zemes vienību Salacgrīvas pagastā ar
kadastra apzīmējumu 6672 004 0146 nav ticis pieņemts pozitīvs atzinums par īpašuma tiesību
atjaunošanu pretendentam - zemes pieprasītājam [..] un ņemot vērā to, ka iepriekš minētais zemes
gabals kā zemes reformas pabeigšanai nododamais zemes gabals neatbilst Ministru kabineta
2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām
piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī

valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 4.punkta nosacījumiem un saskaņā ar
Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2012.gada 18.janvāra sēdes atzinumu, kā arī
Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 12.punktu, kas nosaka,
ka zemes vienības, par kurām līdz 2009.gada 30.decembrim nav pieņemts un Valsts zemes
dienestam iesniegts pašvaldības domes lēmums par zemes piederību, piekritību vai izmantošanu
zemes reformas pabeigšanai, Valsts zemes dienests ieskaita rezerves zemes fondā, atklāti balsojot
„PAR”-12 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis,
A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Atzīt zemes vienību Salacgrīvas pagastā ar kadastra apzīmējumu 6672 004 0146 par
rezerves zemes fondā ieskaitāmu un nenodot to zemes reformas pabeigšanai.
Lēmums Nr.7.
7. §
Par ēku (būvju) [..] īpašuma tiesību nostiprināšanai nepieciešamās zemes platības
noteikšanu
Pamatojoties uz V.K., personas kods [..], dzīvojošas [..] pilnvarotās personas I.Ģ., personas
kods [..] 2012.gada 9.janvārī Salacgrīvas novada domes Liepupes pagasta pārvaldē saņemto
09.01.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/12) par nepieciešamās zemes platības noteikšanu ēku
(būvju) [..] uzturēšanai un pievienoto Mantojuma apliecību Nr.3325 par namīpašuma piederību un
Mantojuma sadales līgumu Nr.3329, un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības
komitejas 2012.gada 18.janvāra sēdes atzinumu, kā arī likuma „Par nekustamā īpašuma
ierakstīšanu zemesgrāmatās” 15.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka zemesgrāmatā ēkas (būves),
kas atrodas uz zemes, kura nav ierakstīta zemesgrāmatā, ierakstāmas pievienojot likumos
noteiktās institūcijas lēmumu par zemes gabala platības apstiprināšanu, atklāti balsojot „PAR”-12
(Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt ēku (būvju), kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [..] īpašuma
tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā nepieciešamo zemes gabala platību 1,8 ha, saskaņā
ar pielikumu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Valmierā,
Voldemāra Baloţa ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.8. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 6 lp. pievienoti
protokolam.
Plkst. 15:15 uz domes sēdi ierodas deputāts Kaspars Ķemers.
8. §
Par adrešu likvidēšanu Salacgrīvas novadā
(ziņo G.Paegle)
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2012.gada 13.janvāra
vēstuli Nr.2-04.1-V/152 „Par adrešu datu sakārtošanu” un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes
Attīstības komitejas 2012.gada 18.janvāra sēdes atzinumu, kā arī 2009.gada 3.novembra Ministru
kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, kas nosaka, ka apbūvei

paredzētai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai
numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, atklāti
balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte,
J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Likvidēt sekojošas adreses Salacgrīvas novadā:
N.p.k.

Kadastra
apzīmējums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

66050070029
66050070034
66050010076
66050020106
66050040038
66050050023
66050050025
66050050040
66150020154
66150060173
66150100066
66150100126
66150100171
66250020361
66250020460
66600030019
66600030337
66600030229
66600030441
6660070019
66720080015
66720100043
66720100076
66720100122
66720100144
66720100151
66720100158
66720100159
66720100194
66720100195
66720100196
66720100197
66720100198
66720100199
66720100200
66720100201
66720100202
66720100203
66720100204
66720100205
66720100206
66720100207

Adrese
Valdemāra iela 133A, Ainaţi, Salacgrīvas nov.
Valdemāra iela 117B, Ainaţi, Salacgrīvas nov.
Randu iela 6, Ainaţi, Salacgrīvas nov.
Valdemāra iela 20, Ainaţi, Salacgrīvas nov.
„Stāmeri”, Ainaţi, Salacgrīvas nov.
„Dadzīši”, Ainaţi, Salacgrīvas nov.
Raiņa iela 9A, Ainaţi, Salacgrīvas nov.
Krišjāņa Barona iela 18A, Ainaţi, Salacgrīvas nov.
Jāņa iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas nov.
Urgas iela 8, Salacgrīva, Salacgrīvas nov.
Āķu iela 6A, Salacgrīva, Salacgrīvas nov.
Pērnavas iela 40A, Salacgrīva, Salacgrīvas nov.
Pērnavas iela 40B, Salacgrīva, Salacgrīvas nov.
„Avenes”, Ainaţu pag., Salacgrīvas nov.
„Mazsaules”, Ainaţu pag., Salacgrīvas nov.
Liedaga iela 21, Tūja, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.
Jūras iela 40, Tūja, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.
Jūras iela 58, Tūja, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.
Zaķu iela 7A, Tūja, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.
„Mārītes”, Lembuţi, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.
„Micītes”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Eţu iela 5, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Kaiju iela 6, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Eţu iela 3, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Kaiju iela 4, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Kaiju iela 2, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Muiţas iela 15, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Muiţas iela 17, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Piekrastes iela 12, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Piekrastes iela 14, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Piekrastes iela 16, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Piekrastes iela 18, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Piekrastes iela 20, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Egļu iela 21, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Egļu iela 23, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Piekrastes iela 15, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Piekrastes iela 13, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Piekrastes iela 11, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Zemzarītes iela 4, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Zemzarītes iela 2, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Zemzarītes iela 1, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Egļu iela 25, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.

Adreses kods
105326175
105386247
105062028
105327152
105063995
105326761
105062294
105519432
105746015
105564172
105567957
105644020
105753086
105814613
105386175
105003384
105004441
105000387
106073751
105003263
105778517
105820738
105820272
105820721
105820256
105820231
105818950
105818975
105819872
105819897
105819911
105819743
105819751
105820110
105820127
105819903
105819880
105819864
105819567
105819550
105819542
105820135

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

66720100211
66720100212
66720100213
66720100214
66720100216
66720100217
66720100218
66720100219

Muiţas iela 20, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Alejas iela 2, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Alejas iela 4, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Airu iela 5, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Airu iela 7, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Alejas iela 8, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Roţu iela 7, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Roţu iela 9, Lāņi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.

106255050
106055067
106055075
106055106
106055114
106055091
106055122
106055130

Lēmums Nr.9. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
9. §
Par nosaukuma piešķiršanu zemes gabaliem Salacgrīvas pilsētā un Salacgrīvas pagastā
Pamatojoties uz [..] (vien. reģ. Nr. [..]) attīstības daļas vadītāja G.J. 2012.gada 9.janvārī
Salacgrīvas novada domē saņemto (reģ.Nr.3-10/31) 05.01.2012. iesniegumu Nr.30R7A001.07/40 par adreses un nosaukumu piešķiršanu zemes vienībām un saskaņā ar Salacgrīvas
novada domes Attīstības komitejas 2012.gada 18.janvāra sēdes atzinumu, kā arī 2009.gada
3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu,
kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome piešķir, maina vai
likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes
ierīcības projektu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance,
K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes gabalam Salacgrīvas pilsētā ar kadastra apzīmējumu [..] nosaukumu
„Sila iela 1A”.
2. Piešķirt zemes gabalam Salacgrīvas pilsētā ar kadastra apzīmējumu [..] nosaukumu
„Tirgus iela 1A”.
3. Piešķirt zemes gabalam Salacgrīvas pagastā ar kadastra apzīmējumu [..] nosaukumu
„Transformators 4”.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā
(Valmierā, Voldemāra Baloţa ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums Nr.10. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam.
10. §
Par adreses „Bocmaņa laukums 4” piešķiršanu zemes gabalam Salacgrīvas pilsētā
Pamatojoties uz Salacgrīvas ostas pārvaldes, juridiskā adrese: [..], nodokļu maksātāja kods
[..], pārvaldnieka I.Ī. 2012.gada 13.janvārī Salacgrīvas novada domē saņemto (reģ.Nr.3-16.1/37)
13.01.2012. iesniegumu Nr.01-11/6 par adreses un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabalam
Salacgrīvas ostas teritorijā un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas
2012.gada 18.janvāra sēdes atzinumu, kā arī 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes
vienībai un ēkai pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar
teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu un Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, kas nosaka, ka,
lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav bijis noteikts lietošanas

mērķis, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka,
S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes gabalam Salacgrīvas pilsētā ar kadastra apzīmējumu 6615 001 0084
adresi: Bocmaņa laukums 4, Salacgrīva, Salacgrīvas novads.
2. Noteikt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6615 001 0084 nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa kods 0908.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā
(Valmierā, Voldemāra Baloţa ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums Nr.11. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
11. §
Par lietošanas mērķu maiņu nekustamajam īpašumam [..]
(ziņo G.Kārkliņš)
1. Izskatījusi zemes īpašnieka J.L. (personas kods [..]) 2012.gada 10.janvāra iesniegumu
(reģ.Nr.3-16.2/23) par zemes lietošanas mērķa maiņu un atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, un saskaņā ar 2012.gada 18.janvāra
Attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane,
I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Mainīt, zemes gabalam [..] (kadastra apzīmējums [..]) esošos nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus: dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
(NĪL kods 0501), rūpnieciskās raţošanas uzņēmumu apbūve (NĪL kods 1001) un noteikt
sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
1.1. dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
(NĪL kods 0501) 6650 m2 platībā;
1.2. rūpnieciskās raţošanas uzņēmumu apbūve (NĪL kods 1001) 69760 m2 platībā;
1.3. pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (NĪL kods 0502) 5200 m2 platībā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Valmierā,
Voldemāra Baloţa ielā 13 A, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.12. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.

12. §
Par lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..]
(ziņo G.Kārkliņš)

D.Straubergs: Sakarā ar nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanos interese par nekustamo
īpašumu lietošanas mērķu maiņu pieaugs. Kāds ir princips?
G.Kārkliņš: Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa atkarīga no pamatojuma, tas iespējams
tikai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto. Ne visi iesniegumi tiek virzīti uz domes sēdi par
nekustamo īpašumu lietošanas mērķa maiņu, daudzos gadījumos tiek atteikts, jo nav pamatoti.
K.Ķemers: Priekšlikums – pašvaldībai apkopot informāciju par nekustamajiem īpašumiem, kuru
īpašnieki vēlas tos iznomāt vai pārdot. Uzņēmējiem, zemniekiem būtu iespējams izmantot šo datu
bāzi.
D.Straubergs: Mājaslapā aicināt iedzīvotājus ievietot informāciju par nekustamiem īpašumiem,
kurus vēlas iznomāt vai pārdot.
K.Ķemers: Pašvaldības darbinieks varētu sniegt ziņas par iespējām sazināties ar nekustamo
īpašumu iznomātājiem, pārdevējiem.
Deputāti uzdod Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītājai I.Tiesnesei
izskatīt priekšlikumu – novada mājaslapā apkopot iedzīvotāju sniegto informāciju par
nekustamiem īpašumiem, kurus personas vēlas iznomāt vai pārdot.
1. Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un saskaņā ar 2012.gada 18.janvāra Attīstības komitejas
sēdes atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance,
K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Mainīt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..] nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
rūpnieciskās raţošanas uzņēmumu apbūve (NĪL kods 1001) un noteikt jaunu nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods
0101) 151168 m2 platībā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Valmierā,
Voldemāra Baloţa ielā 13 A, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.13. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.
13. §
Par zemes gabalu Salacgrīvas pagastā apvienošanu
Pamatojoties uz [..], reģ.Nr.[..], juridiskā adrese: [..] 2012.gada 9.janvārī Salacgrīvas
novada domē saņemto 09.01.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/11) par zemes gabalu Salacgrīvas
pagastā apvienošanu un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2012.gada
18.janvāra sēdes atzinumu, kā arī 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka novadu pagastu apvidos, kas atrodas
ārpus ciemiem zemes vienībai piešķir nosaukumu un Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, kas nosaka, ka, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek
izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe,
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste,
S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apvienot Salacgrīvas pagastā zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem:
[..] vienā zemes gabalā, apvienotajam zemes gabalam piešķirot nosaukumu
„Mežakmeņi” un nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķus – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa

kods 0101 (6,67 ha platībā) un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
meţsaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0201 (2.70 ha platībā).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā
(Valmierā, Voldemāra Baloţa ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums Nr.14. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 12 lp. pievienoti protokolam.
14. §
Par zemes gabala Salacgrīvas pagastā sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
Pamatojoties uz [..] (vien. reģ. Nr. [..]) attīstības daļas vadītāja G.J. 2012.gada 9.janvārī
Salacgrīvas novada domē saņemto (reģ.Nr.3-10/31) 05.01.2012. iesniegumu Nr.30R7A001.07/40 par zemes gabala Salacgrīvas pagastā sadalīšanu un adreses un nosaukumu piešķiršanu
un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2012.gada 18.janvāra sēdes
atzinumu, kā arī 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 8.punktu, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkai
pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas
plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, kas nosaka, ka, lietošanas mērķi
nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, atklāti balsojot „PAR”-13
(Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no zemes vienības Salacgrīvas pagastā ar kadastra apzīmējumu [..] zemes gabalu
195 kv.m. platībā un atdalāmajam zemes gabalam [..] piešķirt nosaukumu
„Transformators 2”, saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam 195 kv.m. platībā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju,
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa kods 1201.
3. Piešķirt pēc atdalīšanas paliekošajam zemes gabalam 862 kv.m. platībā nosaukumu „Dārza
iela 26A”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - sabiedriskas nozīmes objektu
apbūves zeme (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0908), atzīt par pašvaldībai
piekrītošu starpgabalu un uzņemt Salacgrīvas novada domes bilancē.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Valmierā,
Voldemāra Baloţa ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums Nr.15. Pielikums uz 1 lp. un administratīvais akts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
15. §
Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu
Pamatojoties uz [..] (vien.reģ.Nr.[..], juridiskā adrese: [..]) valdes priekšsēdētāja A.S.
2012.gada 18.janvārī Salacgrīvas novada domē saņemto 18.01.2012. iesniegumu par nekustamā
īpašuma [..] sadalīšanu un adreses un nosaukumu piešķiršanu un saskaņā ar Salacgrīvas novada
domes Attīstības komitejas 2012.gada 18.janvāra sēdes atzinumu, kā arī 2009.gada 3.novembra
Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, kas nosaka, ka

apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē
nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības
projektu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.punktu, kas nosaka, ka, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība
vai zemes vienības daļa, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode,
V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma [..]:
1.1. zemes vienību 4,47 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..] un piešķirt nosaukumu
„Minhauzena muiža” un uz tā esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumiem [..] piešķirt
adresi: Minhauzena muiža, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.
1.2. noteikt atdalāmajam zemes gabalam 4,47 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..]
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0101.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma [..]:
2.1. zemes vienību 7,76 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..] un piešķirt nosaukumu
„Minhauzena dārzi”.
2.2. noteikt atdalāmajam zemes gabalam 7,76 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..]
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0101.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā
(Valmierā, Voldemāra Baloţa ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums Nr.16. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
16. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
Izskatījusi [..] iesniegumu, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašumā [..] (kad. Nr. [..]) ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu [..] un atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8.punktam, 31.punktam un 55. punktam, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14. panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.
panta pirmajai daļai, kā arī saskaņā ar Attīstības komitejas 2012.gada 18.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte,
J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..] (kad. Nr. [..]) ietilpstošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu [..].
2. Mainīt un piešķirt nekustamā īpašuma [..] (kad. Nr. [..]) ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] sadalīšanas rezultātā izveidotajai 1. zemes vienībai 7.0 ha platībā (platība
precizējama pēc zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) kā arī uz tā esošajām ēkām un
būvēm adresi un nosaukumu: „Kalnmalas”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads, kā arī noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪL kods 0101) 4.4 ha platībā un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
meţsaimniecība (NĪL kods 0201) 2.6 ha platībā.
3. Piešķirt nekustamā īpašuma [..] (kad. Nr. [..]) ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] sadalīšanas rezultātā izveidotajai 2. zemes vienībai 12.0 ha platībā (platība

precizējama pēc zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Gijas”, Salacgrīvas
pagasts, Salacgrīvas novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība (NĪL kods 0201) 12.0 ha platībā.
4. Piešķirt nekustamā īpašumā [..] (kad. Nr. [..]) ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu [..] 3.8 ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas
dabā) nosaukumu: „Kalnmalas”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads, un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība (NĪL
kods 0201) 3.8 ha platībā.
Lēmums Nr.17. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
17. §
Par Salacgrīvas novada domei piederošo un piekrītošo zemes gabalu nodošanu valdījumā
SIA Salacgrīvas ūdens”
Pamatojoties
uz
likumu
„Par
valsts
un
pašvaldību
finanšu
līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 5.punktu, un ievērojot to, ka SIA
„Salacgrīvas ūdens” ir Salacgrīvas novada domes dibināta kapitālsabiedrība un tās 100% kapitāla
daļu turētājs ir Salacgrīvas novada dome, kā arī ņemot vērā to, ka pašvaldības mantu nodot
pašvaldības kapitālsabiedrībai pakalpojumu sniegšanai, un 2012.gada 18.janvāra Attīstības un
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode,
V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot SIA „Salacgrīvas ūdens” valdījumā Salacgrīvas novada domei piederošos un
piekrītošos zemes gabalus saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
2. Lēmuma 1.punktā minētie nekustamie īpašumi tiek nodoti ar mērķi nodrošināt
ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, t.i., lai tiktu nodrošināta likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā minētā pašvaldības funkcija - organizēt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija) un tiktu sniegti
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi.
3. Lēmuma 1.punktā minētos nekustamos īpašumus nodot, slēdzot rakstveida līgumu un
sastādot pieņemšanas – nodošanas aktu.
4. Lēmuma 1.punktā minētie nekustamie īpašumi tiek nodoti SIA „Salacgrīvas ūdens”
valdījumā uz 10 gadiem.
5. Gadījumā, ja SIA „Salacgrīvas ūdens” nodotos nekustamos īpašumus lieto šajā lēmumā
neparedzētiem mērķiem, īpašumu var atprasīt.
Lēmums Nr.18. Pielikums uz 6 lp. pievienots protokolam.
18. §
Par zemes gabala daļas Salacgrīvā ar kadastra apzīmējumu 6615 006 0093 iznomāšanu
1. Izskatījusi zemnieku saimniecības [..], reģ.Nr. [..] īpašnieka A.K. 2012.gada 12.janvārī
Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/24) par zemes gabala daļas ar
kadastra apzīmējumu 6615 006 0093 (11,5 ha platībā) iznomāšanu lauksaimnieciskai
izmantošanai un balstoties uz 2008.gada 19.maija MK noteikumu Nr. 352 „Līdzvērtīgas zemes
kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma
vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme
bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem”, 3. punktu, LR likuma “Par zemes reformu
Latvijas Republikas pilsētās” 4.panta ceturtās daļas 4.punktu, likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, MK 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par

valsts vai pašvaldības zemes nomu”, 18. punktu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe,
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste,
S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
2. Iznomāt līdz 2012.gada 31.decembrim zemnieku saimniecībai [..], reģ.Nr. [..] zemes gabala ar
kadastra Nr. 6615 006 0093 daļu (11.5 ha platībā), saskaņā ar pievienoto zemes robeţu shēmu
(pielikums Nr.1).
2.1. Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimnieciskā izmantošana.
2.2 Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, kas zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6615 006 0093 (11,5 ha platībā) sastāda
2300 Ls, no kuriem 1,5% ir 34,50 Ls gadā.
2.3. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2012.gada 1.februāri.
2.4. Papildus 2.3.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.19. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.

19. §
Par daļu zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
1. Nekustamais īpašums Liepupes pagastā, Tūjā, Rīgas iela 7, (kadastra Nr. 6660 003 0396) 4,9ha
platībā, ir Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts Liepupes pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000496927.
1.1. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols
Nr.5;28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu
apstiprināšanu” zemes gabals paredzēts individuālo dzīvojamo māju apbūvei.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumus Nr.735
„Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”, punktu 18., Salacgrīvas novada domes
saistošiem noteikumiem Nr. 2 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā”, punktu 2.2 un 2012.gada 18.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju
sēţu atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance,
K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Saskaņā ar Z.S., dzīvojoša [..], 2012.gada 9.janvārī Salacgrīvas novada domē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr.3-16-1/16), iznomāt Z.S., personas kods [..] daļu no zemes gabala Tūjā, Rīgas
ielā 7 (kadastra Nr. 6660 003 0396) 222 kv.m platībā, teritorija Nr. 33, bez apbūves tiesībām,
saskaņā ar pievienoto zemes robeţu shēmu (pielikumu Nr.1).
2.2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 14% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, kas zemes gabalam Rīgas iela 7, (kadastra Nr. 6660 003 0396) 222 kv.m platībā sastāda
37,43 Ls no kuriem % ir 5,24Ls gadā.
2.3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņa izmantošanai.
2.4. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 5(pieci) gadi.
2.5. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
2.6. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2012.gada 1.februāri.
Lēmums Nr.20. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.

20. §
Par daļu zemes gabala Liedaga ielā 5A, Tūjā, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas
līguma slēgšanu
1. Nekustamais īpašums Liepupes pagastā, Tūjā, Liedaga iela 5A (kadastra Nr. 6660 003 0411),
saskaņā ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes sēdes lēmumu (prot.Nr.13, 48.§)
„Par lauku apvidus zemes piekritību Liepupes pagasta pašvaldībai” ir noteikts kā Salacgrīvas
novada pašvaldībai piekritīga zeme.
1.1. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols
Nr.5;28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu
apstiprināšanu” zemes gabals paredzēts lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai
pašvaldības zemes nomu”, punktu 18.3, Salacgrīvas novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 2
„Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”,
2.1.punktu (ar grozījumiem 2011.gada 17.augusta lēmums Nr. 424, saistošie noteikumi Nr.12), saskaņā ar 2012.gada
18.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe,
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste,
S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
2.1. Saskaņā ar P.L., dzīvojošas [..], 2011.gada 14.decembrī Salacgrīvas novada domē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr.3-16-1/1016), iznomāt P.L., daļu no zemes gabala, Liedaga iela 5A (kadastra
Nr. 6660 003 0411) 216 kv.m platībā, teritorija Nr. 11, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar
pievienoto zemes robeţu plānu (pielikumu Nr.1).
2.2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 50% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, kas zemes gabalam Liedaga ielā 5A, kadastra Nr. 6660 003 0411) 216 kv.m platībā
sastāda 10,8 Ls no kuriem 50% ir 5,40Ls gadā.
2.3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņa izmantošanai.
2.4. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 5(pieci) gadi.
2.5. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieki maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
2.6. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2012.gada 2.februāri.
Lēmums Nr.21. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
21. §
Par nekustamo īpašumu „Melnalkšņi 1” un „Melnalkšņi 2”, Salacgrīvas pagastā
iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
1. Nekustamais īpašums Melnalkšņi 1 (kadastra Nr. 66720020149) 8,8ha platībā ir Salacgrīvas
novada pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr. 100000464605 un „Melnalkšņi 2”( kadastra Nr. 6672 002 0148) 5,89 ha platībā
pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.
100000219404.
1.1. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols
Nr.5;28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu
apstiprināšanu” zemes gabali paredzēti lauksaimnieciskai izmantošanai.
1.2. 2010.gada 25.aprīlī uz nekustamiem īpašumiem noslēgts Medību tiesību piešķiršanas līgums
Nr. 3-25.3/116 līdz 2013.gada 24.februārim.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumus Nr.735
„Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”, punktu 18., Salacgrīvas novada domes
saistošiem noteikumiem Nr. 2 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas

kārtību Salacgrīvas novadā”, punktu 3.1. un 2012.gada 18.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju
sēţu atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance,
K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Saskaņā ar [..], reģ. Nr.[..], juridiskā adrese [..], pilnvarotās personas M.Š. 2012.gada
16.janvārī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-16-2/38) par pašvaldības
nekustamo īpašumu Melnalkšņi 1 (kadastra Nr. 66720020149) 8,8ha platībā un „Melnalkšņi 2”(
kadastra Nr. 6672 002 0148) 5,89 ha platībā iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai, iznomāt
[..], reģ. Nr. [..], bez apbūves tiesībām nekustamos īpašumus Melnalkšņi 1 (kadastra Nr.
66720020149) 8,8ha platībā un „Melnalkšņi 2”(kadastra Nr. 6672 002 0148) 5,89 ha platībā,
saskaņā ar pievienoto zemes robeţu shēmu (pielikumu Nr.1).
2.2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, kas zemes gabalam „Melnalkšņi 1” 8,8 ha platībā sastāda 4092 Ls no kuriem 2% ir
81,84Ls gadā un „Melnalkšņi ” 5,89 ha platībā sastāda 2494 Ls no kuriem 2% ir 49,88Ls gadā.
2.3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimniecība.
2.4. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 5(pieci) gadi.
2.5. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
2.6. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2012.gada 1.februāri.
Lēmums Nr.22. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
22. §
Par nedzīvojamās telpas Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā iznomāšanu
1. Izskatot biedrības „SUPERAKTĪVS”, reģ. Nr. [..], valdes priekšsēdētājas I.K. 2012.gada 11.
janvārī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/21) par bērnudārza ēkas
zāles telpas (112,4 kv.m platībā) iznomāšanu Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā vingrošanas nodarbību
izmantošanai māmiņām ar bērniem, kur telpas tiks izmantotas no 1.oktobra līdz 31.maijam divas
stundas nedēļā darba dienu vakaros, tika KONSTATĒTS:
Pašvaldības nekustamais īpašums Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā ar būves kadastra apz.6615
001 0034 001, sastāv no bērnudārza ēkas ar kopējo platību 4196,8 kv.m, kas reģistrēta Salacgrīvas
pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.827.
2. Ņemot vērā augstāk minēto un to, ka nomas objekts tiek iznomāts biedrībai, kuras darbība
sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2010. gada 8. jūnija LR MK noteikumu Nr. 515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.apakšpunktu, 4.nodaļas nosacījumiem, kā
arī balstoties uz Salacgrīvas novada domes Attīstības un Finanšu komiteju 2012.gada 18. janvāra
sēţu atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance,
K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Iznomāt biedrībai „SUPERAKTĪVS”, reģ. Nr. [..], daļu no Salacgrīvas novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā ar būves kadastra apz.6615 001 0034
001, nedzīvojamo telpu - zāli (112,4 kv.m platībā) vingrošanas nodarbību veikšanai no 1.oktobra
līdz 31.maijam divas stundas nedēļā darba dienu vakaros.
2.2. Telpas izmantošanas grafiku iepriekš saskaņot ar pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis”
vadītāju.
2.3. Noteikt, ka līgums stājas spēkā ar 2012. gada 1.februāri un noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem.
2.4. Noteikt nedzīvojamās telpas nomas maksu – 2,74Ls mēnesī.

2.5. Papildus 2.4. punktā noteiktajai telpu nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto
pievienotās vērtības nodokli.
Lēmums Nr.23. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
23. §
Par grozījumiem 2009.gada 1.oktobra Nekustamā īpašuma daļas nomas līgumā Nr.82.1/26
Izskatot [..] valdes locekles D.S. 2012.gada 16.janvārī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/44) par telpu nomas maksas samazināšanu šķūnim ar kadastra apz.
6660 011 0050 002, kas paredzēts 2009.gada 1.oktobrī noslēgtajā nekustamā īpašuma daļas
nomas līgumā Nr. 8-2.1/26 (punkts 3.10), ņemot vērā 2012.gada Attīstības un Finanšu komiteju
sēţu atzinumus un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 2010. gada 8. jūnija MK noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem”, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance,
K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņā ar 2009.gada 1.oktobrī noslēgto nekustamā īpašuma daļas nomas līguma Nr. 82.1/26, punktu 3.10 (2010.gada 1.oktobra vienošanās Nr. 8-2.1/139, 2011.gada 24.janvāra pārjaunojuma līgums
Nr. 8-2.1/4, 2011.gada 7.februāra vienošanās Nr. 8-2.1/11), kurā paredzēts, ka telpu nomas maksas apmērs
tiks pārskatīts, kad Nomnieks būs uz zemes gabala ar kadastra apz. 6660 011 0050 uzbūvējis jaunu
ēku (būvi) – šķūni un nodevis bezatlīdzības lietošanā Liepupes pagasta pārvaldei un ņemot vērā
2011.gada 10. oktobra Salacgrīvas būvvaldes aktu kods 11 00305 0661460, ar kuru šķūnis nodots
ekspluatācijā, izteikt nekustamā īpašuma daļas nomas līguma Nr. 8-2.1/26 punktu 3.1 šādā
redakcijā:
„3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam zemes gabala nomas maksu Ls 65,79 (sešdesmit pieci lati un
septiņdesmit deviņi santīmi) gadā un nedzīvojamo telpu nomas maksu Ls 2.90 (divi lati un
deviņdesmit santīmi) mēnesī”.
2. Noteikt, ka vienošanās stājas spēkā pēc jaunuzceltā šķūņa ar kadastra apz. 6660 011
0050 003 ierakstīšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Lēmums Nr.24. Iesniegums uz 11 lp. pievienots protokolam.
24. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu V.M.R.
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 17.02.2010.
saistošo noteikumu Nr. 1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību
Salacgrīvas novadā" punktu 2.4. un punktu 3.2., saskaņā ar 2012.gada 18.janvāra Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance,
K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt V.M.R., personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50%
apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina summas par nekustamo īpašumu [..]
ar kadastra Nr.[..] par zemi 5000 kv.m. platībā par 2012. taksācijas gadu un par dzīvojamo
māju [..] par 2012. taksācijas gadu.

Lēmums Nr.25. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

25. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu I.K.
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 17.02.2010.
saistošo noteikumu Nr. 1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību
Salacgrīvas novadā" punktu 2.4. un punktu 3.4., saskaņā ar 2012. gada 18. janvāra Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance,
K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt I.K., personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
no nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina summas par nekustamo īpašumu [..] ar
kadastra Nr.[..] par zemi 1202 kv.m. platībā par 2012. taksācijas gadu un par dzīvojamo
māju [..] par 2012. taksācijas gadu.
Lēmums Nr.26. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
26. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu V.P.P.
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 17.02.2010.
saistošo noteikumu Nr. 1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību
Salacgrīvas novadā" punktu 2.4. un punktu 3.4., un saskaņā ar 2012.gada 18.janvāra Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance,
K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt V.P.P., personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50%
apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina summas par nekustamo īpašumu [..]
ar kadastra Nr.[..] par zemi 1363 kv.m. platībā par 2012. taksācijas gadu un par dzīvojamo
māju [..] par 2012. taksācijas gadu.
Lēmums Nr.27. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.
27. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu V.R.
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 17.02.2010.
saistošo noteikumu Nr. 1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību
Salacgrīvas novadā" punktu 2.4. un punktu 3.1., un saskaņā ar 2012. gada 18. janvāra Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance,
K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt V.R., personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
no nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina summas par nekustamā īpašuma [..] ar
kadastra Nr.[..] zemes kopīpašuma 312/1842 domājamo daļu par 2012. taksācijas gadu un
par dzīvokļa 312/1842 domājamo daļu [..] par 2012. taksācijas gadu.
Lēmums Nr.28. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.

28. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu R.P.
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 17.02.2010.
saistošo noteikumu Nr. 1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību
Salacgrīvas novadā" punktiem 2.1.,2.2. un punktu 3.4., un saskaņā ar 2012. gada 18. janvāra
Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode,
V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt R.P., personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
no nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina summas par nekustamo īpašumu par zemi
1200 kv.m. platībā un par dzīvojamo māju [..] ar kadastra Nr.[..] par 2012. taksācijas gadu.
Lēmums Nr.29. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
29. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu A.E.
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 17.02.2010.
saistošo noteikumu Nr. 1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību
Salacgrīvas novadā" punktu 2.4. un punktu 3.4., saskaņā ar 2012. gada 18. janvāra Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance,
K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt A.E., personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
no nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina summas par nekustamo īpašumu [..] ar
kadastra Nr.[..] par zemi 1202 kv.m. platībā par 2012. taksācijas gadu, par dzīvojamo
māju [..] par 2012. taksācijas gadu.
Lēmums Nr.30. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.

30. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu E.B.
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 17.02.2010.
saistošo noteikumu Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību
Salacgrīvas novadā" punktu 2.4. un punktu 3.4, un saskaņā ar 2012. gada 18. janvāra Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance,
K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt E.B., personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
no nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina summas par nekustamo īpašumu [..] ar
kadastra Nr.[..] par zemi 1600 kv.m. platībā par 2012. taksācijas gadu un par dzīvojamo
māju [..] par 2012. taksācijas gadu.
Lēmums Nr.31. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.

31. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu A.K.
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 17.02.2010.
saistošo noteikumu Nr. 1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību
Salacgrīvas novadā" punktu 2.4. un 3.11., saskaņā ar 2012. gada 18. janvāra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka,
S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt A.K., personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
no nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina summas par nekustamā īpašuma [..] ar
kadastra Nr.[..] par zemes 6.5 ha platībā 1/2 domājamo daļu no kopīpašuma par 2012.
taksācijas gadu un par dzīvojamās mājas [..] 1/2 domājamo daļu no kopīpašuma par 2012.
taksācijas gadu.
Lēmums Nr.32. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
32. §
Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no J.O.
[..]
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta
otro daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās
daļas 3.punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un
367.pantu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka,
S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj:
1. piedzīt no J.O., personas kods [..], adrese [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
42.74 tai skaitā: pamatparādu Ls 34.96 un nokavējuma naudu Ls 7.78, bezstrīda kārtībā
vēršot piedziņu uz parādnieka naudu, kas parādniekam pienākas no citām personām (darba
samaksa, tai pielīdzinātiem maksājumiem, citiem ienākumiem, noguldījumiem
kredītiestādēs), uz kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām, un
bezķermeniskām lietām, tās pārdodot, uz parādnieka nekustamo īpašumu, to pārdodot.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas
vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem
noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir
tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes
darbību, iesniegt sūdzību Administratīvajā rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Valmierā,
Voldemāra Baloţa ielā 13a, LV- 4201). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma –
izpildrīkojuma darbību.
Lēmums Nr.33. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
33. §
Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no M.K.
[..]
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām”

15.panta pirmās daļas 2.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta
otro daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās
daļas 3.punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un
367.pantu, saskaņā ar 2012.gada 18.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome nolemj:
1. piedzīt no M.K., personas kods [..], adrese [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu pēc
stāvokļa uz 2012. gada 17. janvāri Ls 281.48, tai skaitā: pamatparādu Ls 228.19 un
nokavējuma naudu Ls 57.93, bezstrīda kārtībā vēršot piedziņu uz parādnieka naudu, kas
parādniekam pienākas no citām personām (darba samaksa, tai pielīdzinātiem
maksājumiem, citiem ienākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs), uz kustamo mantu, tai
skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām, un bezķermeniskām lietām, tās pārdodot, uz
parādnieka nekustamo īpašumu, to pārdodot.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas
vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem
noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir
tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes
darbību, iesniegt sūdzību Administratīvajā rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Valmierā,
Voldemāra Baloţa ielā 13a, LV- 4201). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma –
izpildrīkojuma darbību.
Lēmums Nr.33. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
34. §
Par saistošo noteikumu Nr. B – 11 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2011.gada
pamata un speciālā budžeta izpildi” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budţetiem” 37.un
38.pantu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka,
S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-11 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2011.gada
pamata un speciālā budţeta izpildi” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-11 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai
elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram Jānim Cīrulim nodrošināt, lai saistošie
noteikumi būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē
un Ainaţu pilsētas pārvaldē.
Lēmums Nr.35. Pielikums uz 27 lp. pievienots protokolam.
35. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA”
Izskatījusi biedrības „Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA” (reģ. [..]) 2011.gada
24.oktobra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/ 863), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā

Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar
domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432), saskaņā ar 2011.gada 12.decembra
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2011.gada 14.decembra un 2012.gada
18.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane,
I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA” ar Ls 2300,00 (divi
tūkstoši trīs simti lati 00 santīmi).
2. Biedrībai „Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA” ir pienākums popularizēt
Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par darbības
aktivitātēm.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA” par finansējuma
piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.36. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
36. §
Par finansiālu atbalstu foto biedrībai ”Salacgrīva”
Izskatījusi foto biedrības „Salacgrīva” (reģ. Nr.[..]) valdes priekšsēdētājas I.T. 2011.gada
26.oktobra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/ 872), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar
domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432), saskaņā ar 2011.gada 12.decembra
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2011.gada 14.decembra un 2012.gada
18.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane,
I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt foto biedrību „Salacgrīva” ar Ls 900,00 (deviņi simti lati 00 santīmi).
2. Foto biedrībai „Salacgrīva” ir pienākums popularizēt fotogrāfiju kā mākslu, mācīt jaunos
fotogrāfus, organizēt vismaz trīs fotoizstādes Salacgrīvā un popularizēt Salacgrīvas novada
vārdu.
3. Slēgt līgumu ar foto biedrību „Salacgrīva” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.37. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
37. §
Par finansiālu atbalstu Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauvas”
Izskatījusi Saviesīgās biedrības „Svētupes Lauvas” (reģ. Nr.[..]) 2011.gada 27.oktobra
iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/ 877), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas
novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar domes lēmumu
Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432), saskaņā ar 2011.gada 12.decembra
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2011.gada 14.decembra un 2012.gada
18.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane,
I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:

1. Atbalstīt Saviesīgo biedrību „Svētupes Lauvas” ar Ls 276,00 (divi simti septiņdesmit seši
lati 00 santīmi).
2. Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauvas” ir pienākums, veicināt izglītības, sporta, interešu
kopu veidošanos, iesaistot visu vecumu iedzīvotājus, veidot kultūrvidi, kas rosinātu
iedzīvotājus iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par aktivitātēm.
3. Slēgt līgumu ar Saviesīgo biedrību „Svētupes Lauvas” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.38. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
38. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Izglītības, kultūras un sporta biedrība „Liepupe””
Izskatījusi biedrības „Izglītības, kultūras un sporta biedrība „Liepupe”” (reģ. Nr.[..]) valdes
priekšsēdētājas S.Š. 2011.gada 27.oktobra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/ 879), pamatojoties uz
Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas
apstiprināts 17.11.2010. ar domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432) , saskaņā
ar 2011.gada 12.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2011.gada
14.decembra un 2012.gada 18.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-12
(Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, L.Jokste
balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Izglītības, kultūras un sporta biedrība „Liepupe”” ar Ls 490,00 (četri
simti deviņdesmit lati 00 santīmi).
2. Biedrībai „Izglītības, kultūras un sporta biedrība „Liepupe”” ir pienākums veicināt
izglītības, sporta, interešu kopu veidošanos, iesaistot visu vecumu iedzīvotājus, veidot
kultūrvidi, kas rosinātu iedzīvotājus iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, popularizēt
Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par aktivitātēm.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Izglītības, kultūras un sporta biedrība „Liepupe”” par
finansējuma piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.39. Iesniegums uz 8 lp. pievienots protokolam.
39. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Vecāki- Ainažu jaunatnei”
Izskatījusi biedrības „Vecāki – Ainaţu jaunatnei” (reģ. Nr. [..]) 2011.gada 31.oktobra
iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/ 883), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas
novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar domes lēmumu
Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432), saskaņā ar 2011.gada 12.decembra Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2011.gada 14.decembra un 2012.gada 18.janvāra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode,
V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Vecāki – Ainaţu jaunatnei” ar Ls 960 (deviņi simti sešdesmit lati 00
santīmi).

2. Biedrību „Vecāki – Ainaţu jaunatnei” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par darbības aktivitātēm.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Vecāki – Ainaţu jaunatnei” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.40. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
40. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva”
Izskatījusi biedrības „Basketbola kluba Salacgrīva” prezidenta I.V. 2011.gada 31.oktobra
iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/ 885), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas
novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar domes lēmumu
Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432), saskaņā ar 2011.gada 12.decembra Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2011.gada 14.decembra un 2012.gada 18.janvāra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode,
V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.
2.

3.

Atbalstīt biedrību „Basketbola klubs Salacgrīva” ar Ls 3430 (trīs tūkstoši četri simti
trīsdesmit lati 00 santīmi).
Biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada
vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par piedalīšanos sporta pasākumos
un sasniegtajiem rezultātiem.
Slēgt līgumu ar biedrību „Basketbola klubs Salacgrīva” par finansējuma piešķiršanu un
par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.

Lēmums Nr.41. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
41. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai ”SUPERAKTĪVS”
Izskatījusi biedrības „SUPERAKTĪVS” (reģ. Nr. 40008161343) valdes priekšsēdētājas
I.K. 2011.gada 1.novembra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/886), pamatojoties uz Nolikumu „Par
kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts
17.11.2010. ar domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432), saskaņā ar
2011.gada 12.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2011.gada
14.decembra un 2012.gada 18.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13
(Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „SUPERAKTĪVS” ar Ls 1500 (viens tūkstotis pieci simti lati 00
santīmi).
2. Biedrībai „SUPERAKTĪVS” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri
informēt domes Informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „SUPERAKTĪVS” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.42. Iesniegums uz 14 lp. pievienots protokolam.

42. §
Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai
Izskatījusi Salacgrīvas novada pensionāru biedrības (Reģ.Nr.[..]) valdes priekšsēdētājas
R.K. 2011.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/894), pamatojoties uz Nolikumu „Par
kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts
17.11.2010. ar domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432) , saskaņā ar
2011.gada 12.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2011.gada
14.decembra un 2012.gada 18.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13
(Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ls 5000 (pieci tūkstoši lati 00 santīmi) Salacgrīvas novada pensionāru
biedrības aktivitāšu un Senioru svētku atbalstam.
2. Pensionāru biedrībai ir pienākums popularizēt Salacgrīvas vārdu, regulāri informēt
domes Informācijas nodaļu par Pensionāru biedrības aktivitātēm.
3. Slēgt līgumu ar Pensionāru biedrību par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.43. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
43. §
Par finansējuma piešķiršanu pensionāru sveikšanai dzimšanas dienās
Izskatījusi Salacgrīvas novada pensionāru biedrības (Reģ.Nr.[..]) valdes priekšsēdētājas R
K. 2011.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/893), pamatojoties uz Nolikumu „Par
kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts
17.11.2010. ar domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432) , saskaņā ar
2011.gada 12.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2011.gada
14.decembra un 2012.gada 18.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13
(Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ls 6570 (seši tūkstoši pieci simti septiņdesmit lati 00 santīmi) Salacgrīvas
novada pensionāru biedrībai pensionāru sveikšanai 70, 75 ,80 un vairāk gadu
dzimšanas dienās.
2. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas novada pensionāru biedrību par finansējuma piešķiršanu
un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.44. Iesniegums uz 16 lp. pievienots protokolam.
44. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība”
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par
lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos S.Eglīte.
Izskatījusi biedrības „Ainaţu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība ” (reģ. Nr.[..]) 2011.gada
31.oktobra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/ 896), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā

Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar
domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432), saskaņā ar 2011.gada
12.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2011.gada 14.decembra un
2012.gada 18.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-11 (Ţ.Andţe,
G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance,
K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, D.Martinsone, D.Straubergs balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas
darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ :
1. Atbalstīt biedrību „Ainaţu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” ar Ls 8213,00 (astoņi
tūkstoši divi simti trīspadsmit lati 00 santīmi) .
2. Atļaut biedrībai piešķirto finansējumu lietot arī biedrības darbinieku atalgojumam.
3. Biedrībai „Ainaţu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” ir pienākums popularizēt
Salacgrīvas novada vārdu.
4. Slēgt līgumu ar biedrību „Ainaţu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” par finansējuma
piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.45. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.
45. §
Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „Ainažu Kauss - 2012”
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par
lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos S.Eglīte.
Izskatījusi biedrības „Ainaţu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” valdes priekšsēdētāja
G.K. 2011.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/ 895) par finansiālu atbalstu motokrosa
sacensībām „Ainaţu Kauss -2012”, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un
izskatīti pieteikumi Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta
pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts ar 19.08.2009. domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar
2011.gada 12.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2011.gada 14.decembra
un 2012.gada 18.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-11 (Ţ.Andţe,
G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance,
K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, D.Martinsone, D.Straubergs, balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas
darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt motokrosa sacensībām „Ainaţu kauss -2012” finansiālu atbalstu Ls 2870,00
(divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit lati 00 santīmi) apmērā.
2. Biedrībai „Ainaţu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” ir pienākums popularizēt
Salacgrīvas novada vārdu, informēt Informācijas nodaļu par sacensībām, novada
sportistu dalību tajās un sasniegtajiem rezultātiem.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Ainaţu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” par finansējuma
piešķiršanu un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.46. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam.
46. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sprints A”
Izskatījusi biedrības „Sprints A” (reģ. Nr.[..]) valdes priekšsēdētāja G.B. 2011.gada
31.oktobra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/ 898), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā

Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar
domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432) , saskaņā ar 2011.gada 12.decembra
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2011.gada 14.decembra un 2012.gada
18.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ţ.Andţe, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane,
V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, I.Balode balsojumā nepiedalās,
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Sprints A” ar Ls 1625,00 (viens tūkstotis seši simti divdesmit pieci lati
00 santīmi).
2. Biedrībai „Sprints A” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri
informēt domes informācijas nodaļu par piedalīšanos un sasniegtajiem rezultātiem sporta
pasākumos.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sprints A” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.47. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
47. §
Par finansiālu atbalstu biedrības „Dvēseles dziesma” koncertbraucienam uz
sadraudzības pilsētu Handevitu Vācijā
Izskatījusi biedrības „Dvēseles dziesma” valdes priekšsēdētāja G.B. 2012.gada 10.janvāra
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/ 19), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada
dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar domes lēmumu Nr.636
(ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432) , saskaņā ar 2011.gada 12.decembra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas, 2011.gada 14.decembra un 2012.gada 18.janvāra Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka,
S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Dvēseles dziesma” koncertbraucienu uz sadraudzības pilsētu
Handevitu Vācijā ar Ls 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti lati 00 santīmi).
2. Biedrībai „Dvēseles dziesma” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri
informēt domes informācijas nodaļu par savas darbības aktivitātēm.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Dvēseles dziesma” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.48. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
48. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „SALACA””
Izskatījusi biedrības „Sporta klubs „SALACA”” (reģ. Nr.[..]) valdes priekšsēdētāja M.V.
2011.gada 1.novembra iesniegumu (reģ. Nr.3-11/900), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību,
kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010.
ar domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432), saskaņā ar 2011.gada
12.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2011.gada 14.decembra un
2012.gada 18.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe,
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste,

S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Sporta klubs „SALACA”” ar Ls 2000,00 (divi tūkstoši lati 00 santīmi).
2. Biedrībai „Sporta klubs „SALACA”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes informācijas nodaļu par piedalīšanos un sasniegtajiem rezultātiem
sporta pasākumos.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sporta klubs „SALACA”” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.49. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.
49. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Dzintarlāse”
Izskatījusi biedrības „Dzintarlāse” (reģ. Nr.[..]) 2011.gada 3.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.
3-16.2/ 830), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta
nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem
17.08.2011., lēmums Nr.432), saskaņā ar 2011.gada 12.decembra Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas, 2011.gada 14.decembra un 2012.gada 18.janvāra Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka,
S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Dzintarlāse” ar Ls 575,00 (pieci simti septiņdesmit pieci lati 00
santīmi).
2. Biedrībai „Dzintarlāse” ir pienākums, organizēt kultūras un sporta pasākumus
iedzīvotājiem, popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt domes Informācijas
nodaļu par aktivitātēm.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Dzintarlāse” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.50. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam.
50. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Salacgrīvas līnijdeju klubs”
Izskatījusi biedrības „Salacgrīvas līnijdeju klubs” (reģ. Nr.[..]) 2011.gada 1.novembra
iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/903), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas
novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar domes lēmumu
Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432), saskaņā ar 2011.gada 12.decembra Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2011.gada 14.decembra un 2012.gada 18.janvāra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode,
V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

Atbalstīt biedrību „Salacgrīvas līnijdeju klubs” ar Ls 700,00 (septiņi simti lati 00
santīmi).
Biedrībai „Salacgrīvas līnijdeju klubs” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada
vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par darbības aktivitātēm.
Slēgt līgumu ar biedrību „Salacgrīvas līnijdeju klubs” par finansējuma piešķiršanu un
par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.

Lēmums Nr.51. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.
51. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Svētciema attīstības biedrība”
Izskatījusi biedrības „Svētciema attīstības biedrība” (reģ. Nr. [..]), valdes priekšsēdētājas
A.Z. 2011.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/ 904), pamatojoties uz Nolikumu „Par
kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts
17.11.2010. ar domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432) , saskaņā ar
2011.gada 12.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2011.gada
14.decembra un 2012.gada 18.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13
(Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Svētciema attīstības biedrība” ar Ls 600,00 (seši simti lati 00 santīmi).
2. Biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada
vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par darbības aktivitātēm.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Svētciema attīstības biedrību” par finansējuma piešķiršanu un
par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.52. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.
52. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Mēs Korģenei”
Izskatījusi biedrības „Mēs Korģenei” (reģ. Nr.[..]) 2011.gada 1.novembra iesniegumu
(reģ.Nr. 3-16.2/905), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar domes lēmumu Nr.636 (ar
grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432) , saskaņā ar 2011.gada 12.decembra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas, 2011.gada 14.decembra un 2012.gada 18.janvāra Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka,
S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Mēs Korģenei” ar Ls 1840,00 (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit
lati 00 santīmi).
2. Biedrībai „Mēs Korģenei” ir pienākums organizēt kultūras un sporta pasākumus
iedzīvotājiem, popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt domes Informācijas
nodaļu par biedrības aktivitātēm.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Mēs Korģenei” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.53. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.
53. §
Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas lauku sieviešu biedrībai „Mežābele”
Izskatījusi Salacgrīvas lauku sieviešu biedrības „Meţābele” (reģ. Nr. [..]) vadītājas R B.
2011.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/ 907), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību,

kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010.
ar domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432), saskaņā ar 2011.gada
12.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2011.gada 14.decembra un
2012.gada 18.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe,
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste,
S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Salacgrīvas lauku sieviešu biedrību „Meţābele” ar Ls 625,00 (seši simti
divdesmit pieci lati 00 santīmi).
2. Salacgrīvas lauku sieviešu biedrībai „Meţābele” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas
novada vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par darbības aktivitātēm.
3. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas lauku sieviešu biedrību „Meţābele” par finansējuma
piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.54. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
54. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam”
Izskatījusi biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” valdes priekšsēdētāja M.K. 2011.gada
31.oktobra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/910), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar
domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432) , saskaņā ar 2011.gada 12.decembra
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2011.gada 14.decembra un 2012.gada
18.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane,
I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Sports Salacgrīvas novadam” ar Ls 1000,00 (viens tūkstotis lati 00
santīmi).
2. Biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada
vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par piedalīšanos un sasniegtajiem
rezultātiem sporta pasākumos.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sports Salacgrīvas novadam” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.55. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
55. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss””
Izskatījusi biedrības „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” (reģ. Nr.[..]) valdes priekšsēdētājas
L.T. 2011.gada 11.novembra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.1/934), pamatojoties uz Nolikumu „Par
kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts
17.11.2010. ar domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432) , saskaņā ar
2011.gada 12.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2011.gada
14.decembra un 2012.gada 18.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13
(Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1.
2.
3.

Atbalstīt biedrību „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” ar Ls 1000,00 (viens tūkstotis lati
00 santīmi).
Biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas
novada vārdu.
Slēgt līgumu ar biedrību „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” par finansējuma piešķiršanu
un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.

Lēmums Nr.56. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.
56. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Hokeja klubs „Salacgrīva””
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par
lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos S.Eglīte.
Izskatījusi biedrības „Hokeja klubs „Salacgrīva”” (reģ. Nr.[..]) 2011.gada 10.novembra
iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/ 935), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas
novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar domes lēmumu
Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432), saskaņā ar 2011.gada 12.decembra
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2011.gada 14.decembra un 2012.gada
18.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-11 (Ţ.Andţe, D.Martinsone,
G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, D.Straubergs, J.Prīmanis balsojumā nepiedalās, pamatojoties
uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ :
1. Atbalstīt biedrību „Hokeja klubs „Salacgrīva”” ar Ls 2300,00 (divi tūkstoši trīs simti lati
00 santīmi).
2. Hokeja klubam „Salacgrīva” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri
informēt domes informācijas nodaļu par piedalīšanos un sasniegtajiem rezultātiem sporta
pasākumos.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Hokeja klubs „Salacgrīva”” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
4. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieci vispārīgos jautājumos Skaidrīti Eglīti parakstīt
lēmuma 3.punktā minēto līgumu.
Lēmums Nr.57. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
57. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs Veixmes”
Izskatījusi biedrības „Sporta klubs Veixmes” valdes priekšsēdētāja A.P. 2011.gada
11.novembra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.1/943), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar
domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432) , saskaņā ar 2011.gada 12.decembra
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2011.gada 14.decembra un 2012.gada
18.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane,
I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:

1. Atbalstīt biedrību „Sporta klubs Veixmes” ar Ls 2257,00 (divi tūkstoši divi simti
piecdesmit septiņi lati 00 santīmi).
2. Biedrībai „Sporta klubs Veixmes” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes informācijas nodaļu par piedalīšanos un sasniegtajiem rezultātiem
sporta pasākumos.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sporta klubs Veixmes” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.58. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
58. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Kuivižu jahtklubs”
Izskatījusi biedrības „Kuiviţu jahtklubs” (reģ. Nr.[..]) valdes priekšsēdētāja T.A.
2011.gada 15.novembra iesniegumu (Reģ.Nr. 3-16.2/ 957), pamatojoties uz Nolikumu „Par
kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts
17.11.2010. ar domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432) , saskaņā ar
2011.gada 12.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2011.gada
14.decembra un 2012.gada 18.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13
(Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Kuiviţu jahtklubs ” ar Ls 2000,00 (divi tūkstoši lati 00 santīmi).
2. Biedrībai „Kuiviţu jahtklubs” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri
informēt domes Informācijas nodaļu par darbības aktivitātēm
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Kuiviţu jahtklubs” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.59. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
59. §
Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada redzes invalīdu grupai
Izskatījusi Salacgrīvas novada redzes invalīdu grupas vadītājas F.M. un vadītājas
vietnieces L Š. 2011.gada 21.novembra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/ 963), pamatojoties uz
2011.gada 12.decembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2011.gada 14.decembra un
2012.gada 18.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe,
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste,
S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Salacgrīvas novada redzes invalīdu grupas aktivitātes ar Ls 140,00 (viens simts
četrdesmit lati 00 santīmi).
2. Finansējumu paredzēt sociālā dienesta budţetā.
Lēmums Nr.60. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
60. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Vidzemes zvejnieku biedrība”
Izskatījusi biedrības „Vidzemes zvejnieku biedrība” valdes locekļa I.L. 2011.gada
30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/ 970), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.11.2010. ar

domes lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums Nr.432) , saskaņā ar 2011.gada 14.decembra
Attīstības komitejas, 2011.gada 14.decembra un 2012.gada 18.janvāra Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka,
S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ls 450,00 (četri simti piecdesmit lati 00 santīmi) biedrības „ Vidzemes
zvejnieku biedrība” aktivitātēm Salacgrīvas novadā.
2. Biedrībai„ Vidzemes zvejnieku biedrība” pienākums popularizēt Salacgrīvas novadu.
3. Slēgt līgumu ar „Vidzemes zvejnieku biedrību” par finansējuma piešķiršanu biedrībai
un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.61. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
61. §
Par finansiālu atbalstu šķēpmetējai A.K.
Izskatījusi Latvijas Šķēpmetēju kluba valdes locekles V.D. 2012.gada 5.janvāra
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/ 14) par finansiālu atbalstu valsts izlases komandas kandidātei šķēpa
mešanā A.K., lai pilnvērtīgi veiktu treniņu darbu un sagatavotos 2012.gada atbildīgām
sacensībām, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi
Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas
apstiprināts 19.08.2009. ar domes lēmumu Nr.154, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe,
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste,
S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ls 860,00 (astoņi simti sešdesmit lati 00 santīmi) šķēpmetējas A.K. atbalstam.
2. Latvijas Šķēpmetēju klubam un A.K. ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu.
3. Slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu ar Latvijas Šķēpmetēju klubu (reģ.Nr. [..]) un
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.62. Iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
62. §
Par Izglītības, kultūras un sporta biedrības „Liepupe” projekta „Liepupes muzeja,
izstāžu telpas un bērnu rotaļu istabas izveide” līdzfinansēšanu
Saskaņā ar Eiropas Zivsaimniecības fonda atklāto projektu iesnieguma konkursa pasākuma
„Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātes „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības
darbības, atjaunošana un attīstība” noteikumiem, Izglītības, kultūras un sporta biedrības „Liepupe”
izstrādātajam projektam „Liepupes muzeja, izstāžu telpas un bērnu rotaļu istabas izveide”
nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām. Projekta kopējās
izmaksas Ls 14 996 (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši lati). Projekta iesniegšanas
laiks no 2012.gada 20.janvāra līdz 2012.gada 20.februārim.
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām”, saskaņā ar 2012.gada 18.janvāra Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET”
– nav, „ATTURAS” – nav, L.Jokste balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Projekta „Liepupes muzeja, izstāžu telpas un bērnu rotaļu istabas izveide” realizācijas
gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu Ls 1499,60 (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit
deviņi lati un sešdesmit santīmi), t.i. 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām.
Lēmums Nr.63. Iesniegums uz 14 lp. pievienots protokolam.
63. §
Par biedrības „Ainaži” projekta „Daudzfunkcionāla kultūras un sociālā atbalsta centra
izveide Ainažos” līdzfinansēšanu
Saskaņā ar Eiropas Zivsaimniecības fonda atklāto projektu iesnieguma konkursa pasākuma
„Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātes „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības
darbības, atjaunošana un attīstība” noteikumiem, biedrības „Ainaţi” izstrādātajam projektam
„Daudzfunkcionāla kultūras un sociālā atbalsta centra izveide Ainažos” nepieciešams
līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām. Projekta kopējās izmaksas Ls
14 944,64 (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit četri lati un 64 santīmi). Projekta
iesniegšanas laiks no 2012.gada 20.janvāra līdz 2012.gada 20.februārim.
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām”, saskaņā ar 2012.gada 18.janvāra Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” –
nav, „ATTURAS” – nav, J.Prīmanis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Projekta „Daudzfunkcionāla kultūras un sociālā atbalsta centra izveide Ainažos”
realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu Ls 1494,46 (viens tūkstotis četri simti
deviņdesmit četri lati un 46 santīmi), t.i. 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām.
Lēmums Nr.64. Iesniegums uz 9 lp. pievienots protokolam.

64. §
Par grozījumiem 2009.gada 21.oktobra Salacgrīvas novada domes lēmumā Nr.323 „Par
nekustamās un kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Ainažu
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība””
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par
lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos S.Eglīte.
Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2010.gada 18.augusta lēmuma Nr.
470 (protokols Nr. 12; 41.§) 4.punktu, ar 2010.gada 1.septembri likvidēts pašvaldības
ugunsdzēsības dienests, un pamatojoties uz 2012.gada 18.janvāra Finanšu komitejas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-11 (Ţ.Andţe, G.Šmits, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis,
A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, D.Martinsone, D.Straubergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
Izdarīt sekojošus grozījumus 2009.gada 21.oktobra Salacgrīvas novada domes lēmumā
Nr.323 „Par nekustamās un kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Ainaţu
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” (ar grozījumiem 15.09.2010., lēmums Nr.526),

1. Papildināt lēmumu ar 6.1 punktu sekojošā redakcijā:
„6.1 Ar 2012.gada 1.februāri nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Ainaţu brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrība”, reģistrācijas Nr.[..] kustamo mantu, saskaņā ar lēmuma pielikumu Nr. 5,
uz laiku, kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk kā līdz
2019.gada 30.decembrim. Kustamā manta tiek nodota biedrībai Ugunsdrošības un ugunsdzēsības
likumā noteikto funkciju veikšanai.”
Lēmums Nr.65. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
65. §
Par saistošo noteikumu Nr. 2 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011.gada
16.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem””
apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2011. gada 12. decembra Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu
komitejas, 2012. gada 18.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13
(Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2011.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem”” saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.66. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
66. §
Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2009.gada
19.augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par papildus palīdzību”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2011. gada 12. decembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un
2012. gada 18.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe,
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste,
S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījums Salacgrīvas novada domes
2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par papildus palīdzību”” saskaņā
ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.67. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
67. §
Par atlikušo dāvanu karšu „Elektrības norēķinu karte – 500 kWh” nodošanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, un no biedrības
„Latvijas Pašvaldību savienība” saņemto vienošanos par grozījumiem 2011.gada 14.jūnijā
noslēgtajā Dāvinājuma (ziedojuma) līgumā Nr. 124, pamatojoties uz 2012.gada 16.janvāra
Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2012.gada 18.janvāra Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka,

S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Noteikt, ka 2011.gada 14.jūnijā noslēgtā Dāvinājuma (ziedojuma) līguma Nr. 124 ietvaros
saņemtās dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte - 500 kWh”, kuras nav izlietotas, nodot
1.grupas invalīdiem (labuma guvējs), kura mājsaimniecībā lieto AS „Latvenergo” piegādāto
elektroenerģiju.
Lēmums Nr.68.

68. §
Par nolikuma „Spartakiāde “Salacgrīva – 2012.gads””apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2011.gada 12.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
un 2011. gada 14.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe,
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste,
S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt nolikumu „Spartakiāde “Salacgrīva – 2012.gads”” saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.69. Pielikums uz 7 lp. pievienots protokolam.

69. §
Par līguma par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu apstiprināšanu
(ziņo D.Lejniece)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2007.gada 4.decembra Ministru kabineta noteikumu
Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.5.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku
ekvivalentu, lielāku par 2000”, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, un to,
ka saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu Salacgrīvas novada
dome ir nodibinājusi pašvaldības Sabiedrību ar ierobeţotu atbildību „Salacgrīvas ūdens”, kuras
dibināšanas mērķis ir nodrošināt ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojumu sniegšana, saskaņā
ar 2012.gada 13.janvāra Komunālo jautājumu komitejas un 2012.gada 18.janvāra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode,
V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt līgumu par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, saskaņā
ar pielikumu Nr. 1.
2. Uzdot Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam parakstīt līgumu par
ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu ar SIA „Salacgrīvas ūdens”.
Lēmums Nr.70. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.

70. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2010. gada 29.decembra lēmumā Nr. 701
„Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
apstiprināšanu”
Pamatojoties uz 2012.gada 18.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot
„PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis,
A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2010. gada 29.decembra lēmumā Nr. 701 „Par
Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” (ar
grozījumiem 20.04.2011. lēmums Nr.256; 18.05.2011. lēmums Nr.271; 23.08.2011. lēmums Nr.471.; no 21.09.2011.
lēmums Nr.522; 16.11.2011. lēmums Nr.633):

1. Pielikumu Nr.2 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”,
izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar pievienoto pielikumu Nr.2 „Salacgrīvas novada domes
struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”.
Lēmums Nr.71. Pielikums uz 3 lp., iesniegumi uz 2 lp. un amatu klasificēšanas rezultātu
apkopojums uz 3 lp. pievienots protokolam.

71. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 21.septembra lēmumā Nr. 523
„Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu”
(ziņo A.Paegle)
Pamatojoties uz 27.12.2011. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1035 „Kārtība, kādā
valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas”, Kultūras
Ministrijas noslēgto finansēšanas līgumu [..] saskaņā ar 2012.gada 16.janvāra Izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas un 2012.gada 18.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte,
J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt sekojošus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2011.gada 21.septembra lēmumā
Nr.523 „Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāţu vadītāju darba algas apstiprināšanu” (ar
grozījumiem 19.10.2011. lēmums Nr.587; 16.11.2011. lēmums Nr.644):
1. Izteikt lēmuma 6.punktu sekojošā redakcijā:
„6. Apstiprināt Salacgrīvas mūzikas skolas pašvaldības finansēto direktora tarifikācijas
sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.6.”
2. Izteikt lēmuma 7.punktu sekojošā redakcijā:
„7.1 Apstiprināt Salacgrīvas mākslas skolas pašvaldības finansēto direktora tarifikācijas
sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.7.1”
„7.2 Apstiprināt Salacgrīvas mākslas skolas valsts dotācijas finansēto pedagoga
tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.7.2”
Lēmums Nr.72. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam.

72. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 21.septembra lēmumā Nr. 524
„Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu„
Pamatojoties uz 2012.gada 18.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot
„PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis,
A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt sekojošus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2011.gada 21.septembra lēmumā Nr.
524 (ar grozījumiem lēmums Nr.566 no 19.10.2011.,Lemums Nr.673 no 28.12.2012.) „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”:
1.

Pielikumu Nr.1 „Degvielas patēriņa norma” papildināt ar sekojošiem ierakstiem:

Automašīnas marka

Ford Mondeo

Automašīnas marka

Valsts Nr.

[..]

Valsts Nr.

Īpašnieks

patapināta uz Masku tradīciju
festivāla projekta realizācijas
laiku

Autobenzīns
Ziemā

10

Īpašnieks
Ziemā

HYUNDAI 130

[..]

patapināta mūzikas skolai

7

E-95,A-98, AI-93
Vasarā

9

Dīzeļdegviela
Vasarā

6

Lēmums Nr.73. Iesniegumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
73. §
Par projekta ietvaros iegādātā aprīkojuma uzturēšanai izveidotā fonda papildināšanu
(ziņo I.Veide)
Pamatojoties uz 2009.gada 13.novembrī noslēgtā sadarbības līguma Nr.LV0075 par
individuālā projekta „Jūras siltuma kā atjaunojamās enerģijas izmantošana Salacgrīvas pilsētas
budţeta iestāţu centralizētajā siltumapgādes sistēmā” īstenošanu 7.1.7.4.punktu, Finanšu
komitejas 2011.gada 14.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe,
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste,
S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Papildināt izveidoto fondu projekta „Jūras siltuma kā atjaunojamās enerģijas
izmantošana Salacgrīvas pilsētas budţeta iestāţu centralizētajā siltumapgādes sistēmā”
ietvaros iegādātā aprīkojuma uzturēšanai 0.5% apmērā no projekta kopējām izmaksām
1090947 EUR, kas sastāda 5455 EUR, jeb 3834 LVL.
2. Finanšu nodaļai nodrošināt fondā nodalītās naudas izlietošanu tikai un vienīgi projekta
ietvaros iegādātā aprīkojuma uzturēšanai.
1.

Lēmums Nr.74. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

74. §
Par kredīta ņemšanu projekta „Saules enerģija siltajam ūdenim Salacgrīvas novadā”
realizācijai
(ziņo S.Kacara)
Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2011.gada 4.augusta
lēmumu Nr.12/80, saskaņā ar 2012.gada 18.janvāra Finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti
balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte,
J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Lai realizētu Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu iesniegumu atklātā
konkursā „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai” iesniegto projektu „Saules enerģija siltajam ūdenim Salacgrīvas novadā”,
ņemt kredītu Ls 28005 apmērā (divdesmit astoņi tūkstoši pieci lati) no Valsts Kases. Valsts
kases kredīta atmaksas termiņš – 20 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais
maksājums – 1 gads, pamatsummu atmaksāt no 2013.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar
pašvaldības budţetu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.novembra lēmumu Nr.635 „Par kredīta
ņemšanu projekta „Saules enerģija siltajam ūdenim Salacgrīvas novadā” realizācijai”
(protokols Nr.14; 47.§).
Lēmums Nr.75.
75. §
Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2012.gadā
Pamatojoties uz Limbaţu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 55.punktu, 2012.gada
18.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe,
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste,
S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodrošināt pašvaldības finansējumu Ls 39 809,00 (trīsdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti deviņi
lati 00 santīmi) Limbaţu un Salacgrīvas novadu sporta skolas (tālāk Sporta skola) 2012.gada
pamatbudţetam, atbilstoši Salacgrīvas novada audzēkņu skaitam, saskaņā ar iesniegto budţeta
pieprasījumu (pielikums Nr.1). Samazinoties pašvaldības budţetam, finansējuma apjoms var tikt
samazināts.
2. Noslēgt līgumu ar Sporta skolu par finansējuma piešķiršanu 2012.gada pamatbudţetam pēc
iestādes dibinātāju abpusējas budţeta tāmes saskaņošanas.
Lēmums Nr.76. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 62 lp. pievienots protokolam.
76. §
Par valsts budžeta mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības
izglītības iestādēm
Pamatojoties uz MK 22.12.2009.noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala
valsts budţeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai”
11.punktu, MK 28.08.2001. noteikumu Nr. 382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas
kārtība” 2.punktu, Salacgrīvas novada domes 15.09.2010. lēmumu Nr. 489 „Kārtība, kādā
Salacgrīvas novadā aprēķina un sadala valsts budţeta mērķdotāciju izglītības iestādēm”,
Salacgrīvas novada domes 17.11.2010. lēmumu Nr. 601 „Kārtība, kādā izvērtē interešu izglītības
programmas un sadala valsts budţeta un pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmu
īstenošanai Salacgrīvas novada izglītības iestādēs”, valsts mērķdotāciju sadales projektiem,
saskaņā ar 2011.gada 12.decembra Izglītības, kultūras un sporta komitejas un 2011.gada
14.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane,
I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts budţeta mērķdotācijas sadales projektu Salacgrīvas novada vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai no 2012.gada
01.janvāra līdz 31.augustam, iestrādājot attiecīgās iestādes budţetā (pielikums Nr.1).
2. Apstiprināt valsts budţeta mērķdotācijas sadales projektu Salacgrīvas novada izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu
darba samaksai no 2012.gada 01.janvāra līdz 31.augustam, iestrādājot attiecīgās iestādes budţetā
(pielikums Nr.2).
3. Apstiprināt valsts budţeta mērķdotācijas sadali Salacgrīvas novada izglītības iestādēm interešu
izglītības pedagogu darba samaksai, saskaņā ar interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts
budţeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma sadales komisijas apstiprināto sadales projektu,
iestrādājot attiecīgās iestādes budţetā (pielikums Nr.3).
4. Piešķirt pašvaldības finansējumu izglītības iestādēm interešu izglītības pedagogu darba
samaksai, saskaņā ar interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budţeta mērķdotācijas un
pašvaldības finansējuma sadales komisijas apstiprināto projektu, iestrādājot attiecīgās iestādes
budţetā (pielikums Nr.4).
Lēmums Nr.77. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
77. §
Par Salacgrīvas vidusskolas 1.-4.klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas un
domes dotācijas daļas apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2012.gada 18.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot
„PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis,
A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas vidusskolas 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanas
pakalpojumu cenu
2. Apstiprināt vecāku maksu par skolēnu ēdināšanu 2.-4.klases audzēkņiem ar
2012.gada 1.februāri
3. Apstiprināt domes dotāciju skolēnu ēdināšanai ar 2012.gada 1.februāri
1.klases audzēkņu ēdināšanas izdevumiem
2.-4.klases audzēkņu ēdināšanas izdevumiem
1.

Ls 1.00 dienā.
Ls 0.50 dienā.
Ls 0.20 dienā.
Ls 0.50 dienā.

4. Salacgrīvas vidusskolas direktors ir atbildīgs par skolēnu vecāku laicīgu informēšanu par
ēdināšanas pakalpojumu cenām.
5. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2011.gada 21.septembra lēmumu
Nr.529 „Par Salacgrīvas vidusskolas 1.klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas un

domes dotācijas daļas apstiprināšanu 1.klašu audzēkņu ēdināšanas izdevumiem” (protokols
Nr.12; 57.§).
Lēmums Nr.78.

78. §
Par Pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas
ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas
apstiprināšanu
Pamatojoties uz Finanšu komitejas 18.01.2012. sēdes atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13
(Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu cenas bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2012.gada 1.
februāri:
1.1. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”
brokastis, pusdienas, launags
Ls 1.70 dienā
1.2. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA” pusdienas
5-6 gadīgiem audzēkņiem, kuri apmeklē nodarbības no 900 līdz 1200

Ls 0.78 dienā

1.3. Kr. Valdemāra Ainaţu pamatskolā pusdienas

Ls 1.00 dienā

2. Apstiprināt vecāku maksu par bērnu un skolēnu ēdināšanu ar 2012.gada 1.februāri:
2.1. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”
brokastis, pusdienas, launags
Ls 1.20 dienā
2.2. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA” pusdienas
5-6 gadīgiem audzēkņiem, kuri apmeklē nodarbības no 900 līdz 1200

Ls 0.60 dienā

2.3. Kr.Valdemāra Ainaţu pamatskolā pusdienas
2.4. Kr.Valdemāra Ainaţu pamatskolā pusdienas

Ls 0.50 dienā
Ls 1.00 dienā

2.-4.klasei
5.-9.klasei

3. Apstiprināt domes dotāciju bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2012. gada 1.februāri:
3.1. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”
brokastis, pusdienas, launags
Ls 0.50 dienā
3.2. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA” pusdienas
5-6 gadīgiem audzēkņiem, kuri apmeklē nodarbības no 900 līdz 1200

Ls 0.18dienā

3.3. Kr.Valdemāra Ainaţu pamatskolā pusdienas 1.klasei
3.4. Kr.Valdemāra Ainaţu pamatskolā pusdienas 2. -4.klasei

Ls 0.20 dienā
Ls 0.50 dienā

4. Izglītības iestāţu vadītāji ir atbildīgi par bērnu un skolēnu vecāku savlaicīgu informēšanu par
ēdināšanas pakalpojumu cenām.
5. Atzīt par spēkā neesošu Salacgrīvas novada domes 2011.gada 21.septembra lēmumu Nr. 531
(protokols Nr.12; 59.§) „Par pirmsskolu izglītības iestādes „Randa” vecāku maksu par bērnu
ēdināšanu apstiprināšanu”.

Lēmums Nr.79.

79. §
Par Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu
cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2012.gada Finanšu komitejas atzinumu atklāti balsojot „PAR”-13
(Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu cenas bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2012. gada 1.
februāri:
1.1. pusdienas pirmsskolas apmācības bērniem un skolēniem līdz 3. kasei
Ls 0.85 dienā
1.2. pusdienas 4. – 12. klašu skolēniem
Ls 1,10 dienā
1.3. brokastis
Ls 0,50 dienā
1.4. launags
Ls 0,60 dienā.
2. Apstiprināt vecāku maksu par bērnu un skolēnu ēdināšanu ar 2012. gada 1. februāri:
2.1. pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas, launags Ls 1.35 dienā
2.2. skolēnu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas, launags
Ls 1.60 dienā
2.3. pusdienas 2.- 3. klašu skolēniem
Ls 0.40 dienā
2.4. pusdienas 4. klases skolēniem
Ls 0.50 dienā
2.5. pusdienas 5. – 12. klašu skolēniem
Ls 0.95 dienā
2.6. pusdienas pirmsskolas apmācības bērniem
Ls 0.70 dienā
2.7. brokastis
Ls 0.35 dienā
2.8. launags
Ls 0.35 dienā
3. Apstiprināt domes dotāciju bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2012. gada 1. februāri:
3.1. pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas, launags
Ls 0,60 dienā
3.2. skolēnu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas, launags
Ls 0.60 dienā
3.3. brokastis
Ls 0.15 dienā
3.4. pusdienas pirmsskolas apmācības bērniem
Ls 0.15 dienā
3.5. pusdienas 1.klašu audzēkņiem
Ls 0.05 dienā
3.6. pusdienas 2.-3. klases skolēniem
Ls 0.45 dienā
3.7. pusdienas 4.klašu skolēniem
Ls 0.60 dienā
3.8. pusdienas 5.-12.klašu skolēniem
Ls 0.15 dienā
3.9. launags
Ls 0.25 dienā
4. Liepupes vidusskolas direktors ir atbildīgs par skolēnu vecāku laicīgu informēšanu par
ēdināšanas pakalpojumu cenām.
5. Ar 2012. gada 1. februāri atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2011.gada
19.oktobra lēmumu Nr.575 „Par Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu
ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas
apstiprināšanu” (protokols Nr.13; 35.§).
Lēmums Nr.80.

80. §
Par saistošo noteikumu Nr. B - 1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012. gada
pamata un speciālo budžetu” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budţetiem” 37.un
38.pantu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka,
S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012.gada
pamata un speciālo budţetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-1 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai
elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie
noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram Jānim Cīrulim nodrošināt, lai saistošie noteikumi
būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainaţu pilsētas
pārvaldē.
Lēmums Nr.81. Pielikums uz 18 lp. pievienots protokolam.

81.
Par viena iemītnieka uzturēšanas izmaksām §pašvaldības iestādē „Veco ļaužu mītne
„Sprīdīši””
Pamatojoties uz 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāţu vai sociālās aprūpes iestāţu sniegtajiem
pakalpojumiem”, un saskaņā ar 2012.gada 16.janvāra Sociālo un veselības jautājumu komitejas
un 2012.gada 18.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe,
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste,
S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt viena iemītnieka uzturēšanas izmaksas Veco ļauţu mītnē „Sprīdīši” Ls 311.60
mēnesī.
2. Sniedzot pakalpojumu, piemērojama lēmuma 1.punktā norādītā summa, no kuras
atskaitītas pakalpojuma saņēmēja iemaksas atbilstoši 13.07.1999. MK noteikumu Nr.250
„Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāţu vai sociālās
aprūpes iestāţu sniegtajiem pakalpojumiem” nosacījumiem un papildus atskaitīts
saņemtais finansējumu un naudas līdzekļu atlikums uz 2012. gadu, kas tiek novirzīts
iemītnieku uzturēšanas izmaksās 2011. gadā Ls 19.62. apmērā.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2011.gada 19.janvāra lēmumu Nr.66
„Par viena iemītnieka uzturēšanas izmaksām pašvaldības iestādē „Veco ļauţu mītne
„Sprīdīši””” (protokols Nr.1; 67.§).
Pamatojums:
1. Apstiprinātais Salacgrīvas novada domes 2012.gada budţets = 311.60 (67305 : 18 cilv.sk. :
12 mēn).

Lēmums Nr.82.
82. Papildus darba kārtības jautājumi:
82.1. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu B.B.
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 17.02.2010.
saistošo noteikumu Nr. 1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību
Salacgrīvas novadā" punktu 2.4. un 3.3., atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane,
I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Piešķirt B.B., personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
no nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina summas par nekustamā īpašuma [..] ar
kadastra Nr.[..] par zemes 6.4 ha platībā 1/7 domājamo daļu no kopīpašuma par 2012.
taksācijas gadu un par dzīvojamās mājas [..] 1/7 domājamo daļu no kopīpašuma par 2012.
taksācijas gadu.
Lēmums Nr.83. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
82.2. §
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos [..]
(ziņo G.Paegle)
[..]
9. Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 4.punktu
un 25.panta 21 daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu,
kas nosaka, ka pašvaldības pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam
piešķirto zemi ir izbeigušās un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, kurā teikts, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt apbūvēta un neapbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru bijušais zemes lietotājs
ir izmantojis zemes nomas pirmtiesības, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane,
I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
9.1. Apstiprināt, ka [..] (reģ.Nr.[..]) zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu [..] 1,061 ha
platībā Liepupes pagastā ar kadastra apzīmējumu [..] ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
9.2. Zemes gabalu 1,061 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..] atzīt par Salacgrīvas
novada domei piekritīgu un uzņemt Salacgrīvas novada domes bilancē.
10. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā
(Valmierā, Voldemāra Baloţa ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.84. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
82.3. §
Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līgumu slēgšanu
Pamatojoties uz LR likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 21 daļu, 30.08.2005. LR MK noteikumu
Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas

maksas aprēķināšanas kārtību” un ņemot vērā [..] likvidācijas komisijas priekšsēdētāja J.L.
2012.gada 17.janvārī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/46) Nr.01/03
[..], atklāti balsojot „PAR”-13 (Ţ.Andţe, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte,
J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.1 Noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabalu Liepupes pagastā,
„Bērnudārzs”, kadastra Nr. [..] (1, 061ha platībā), saskaņā ar pielikumu Nr.1;
1.2 noteikt zemes nomas maksu 0,5% no VZD noteiktās kadastrālās vērtības, kura zemes
gabalam ar kadastra apz. 6660 009 0007 (1,06 ha platībā) sastāda 3457Ls, no kuriem
0,5% ir 17,29 gadā;
1.3 [..], noteikt, ka nomas maksa maksājama no dienas, kad nomnieks ieguvis zemes
nomas pirmtiesības, tas ir ar 2012.gada 1.janvāri;
1.4 noteikt zemes nomas līguma termiņu 10 gadi;
1.5 papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto nekustamā īpašuma un
pievienotās vērtības nodokli.
Lēmums Nr.85. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
82.4. §
Par 2010.gada 21.jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/96 nekustamā īpašumā
"Cepļi", Ainažu pagastā pagarināšanu
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par
lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos S.Eglīte.
Izskatot biedrības „Ainaţu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” valdes
priekšsēdētāja G.K. 2012.gada 23.janvārī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.
3-16.1/61) par 2010.gada 21.jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/96 pagarināšanu
pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašumā „Cepļi”, Ainaţu pagastā un ņemot vērā LR likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot „PAR”-11 (Ţ.Andţe, G.Šmits,
S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, S.Līsmane, I.Balode, V.Dance, K.Ķemers),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, D.Martinsone, D.Straubergs balsojumā nepiedalās,
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt iepriekš minēto zemes nomas līgumu un izteikt līguma punktu 2.1 šādā
redakcijā:
„2.1. Līgums stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā un ir spēkā līdz 2020.gada 30.jūnijam”.
2. Papildināt līgumu ar punktu, kurā noteikt, ka:
„Zemes gabals iznomāts ar tiesībām celt uz iznomātās zemes ēkas (būves) kā patstāvīgus
īpašuma objektus”.
Lēmums Nr.86. Iesniegumi uz 2 lp. pievienots protokolam.

Sēdi slēdz plkst. 16:50.
Kārtēja domes sēde – 2012.gada 15.februārī plkst.15:00.

Sēdes vadītājs

Dagnis Straubergs

___________________

Protokolētāja

Inita Hartmane

