Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju
par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu
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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 22.augustā

Nr. 10

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
Žanis Andže
Gints Šmits
Ilona Balode
Kaspars Ķemers
Jānis Prīmanis
Vineta Dance
Aleksandrs Rozenšteins
Sarma Līsmane
Uģis Jēgers
Lija Jokste
Sandra Kuka
Dace Martinsone

-piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- nepiedalās
- nepiedalās
- nepiedalās
- nepiedalās
- nepiedalās
- nepiedalās
- 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 – budžeta plānotāja, Digna
Būmane – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašumu speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu
pilsētas pārvaldes vadītāja, Jānis Bergs – Salacgrīvas novada domes ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis, Kaspars Neimanis – Salacgrīvas novada domes informācijas aprites speciālists,
Sanita Šlekone – Salacgrīvas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā, Aldis Freimanis –
Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas priekšsēdētājs, Aivars Ilgavīzis – Liepupes
pagasta pārvaldes vadītājs, Anita Holma – Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta vadītāja,
Maruta Pirro – Salacgrīvas bāriņtiesas priekšsēdētāja, Līga Zālīte - Salacgrīvas novada
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, Gunita Bisniece – Salacgrīvas novada domes sabiedriskās kārtības
nodaļas kārtībnieks, Didzis Žibals – Salacgrīvas novada domes sabiedriskās kārtības nodaļas

kārtībnieks, Aivars Krūmiņš – Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos
jautājumos, Baiba Kotāne – pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” vadītāja, Antra Paegle –
Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Jānis Zborovskis – Salacgrīvas novada domes
enerģētiķis.
DARBA KĀRTĪBA
1. Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011. gada 16.
februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”” apstiprināšanu
2. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” nolikumā
3. Par [..] 2012.gada 17.jūlija iesnieguma (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2012.gada
19.jūlijā, reģ. Nr. 3-16.2/544), tā prasījuma noraidīšanu pilnībā
4. Par [..] 2012.gada 17.jūlija iesnieguma (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2012.gada
19.jūlijā, reģ. Nr. 3-16.2/543), tā prasījuma noraidīšanu pilnībā
5. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]”
6. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
7. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
8. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
9. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
10. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskām personām Salacgrīvas un Ainažu pilsētās
12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Salacgrīvas pilsētā
13. Par adrešu piešķiršanu Salacgrīvas novadā
14. Par adreses „Zāģeri” piešķiršanu ēkai Ainažu pagastā
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
16. Par pašvaldības zemes gabala „Trimdas”, Liepupē, Liepupes pagastā 2011.gada 25.maija
lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/ 67 pārjaunojumu
17. Par dzīvojamo māju [..] pārvaldīšanas tiesību nodošanu [..]
18. Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” atsavināmās kustamās
mantas atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu
19. Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” atsavināmās kustamās
mantas pārdošanu par brīvu cenu
20. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2012./2013. gada apkures sezonai
21. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2010. gada 29.decembra lēmumā Nr. 701 „Par
Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”
22. Par pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs” direktora
komandējumu uz Igauniju un Pleskavu Krievijā
23. Par pasaules bioloģijas olimpiādes bronzas medaļas ieguvēja [..] prēmēšanu
24. Par projekta „Zini-Radi-Dari” līdzfinansēšanu
25. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” sakarā ar iepriekš
neparedzētiem panākumiem sacensībās
26. Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „Ainažu Kauss - 2012”
27. Papildus darba kārtības jautājumi
27.1.Par pašvaldības pilnvarotās amatpersonas pilnvaru izbeigšanu
27.2.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2009.gada 15.jūlija lēmumā Nr. 51 „Par
Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas izveidošanu"
27.3.Par pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas
ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas
apstiprināšanu
27.4.Par Salacgrīvas vidusskolas 1.-4.klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas un
domes dotācijas daļas apstiprināšanu
27.5.Par Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu

cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu
27.6.Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku
ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu
27.7.Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā
27.8.Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta
izstrādei īpašumam [..]
27.9.Par atbalstu apsaimniekošanas biedrībai „Liepupe 28” energoefektivitātes pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Liepupe 28, Liepupes pagastā
27.10.Par atbalstu dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Liepupe 30” energoefektivitātes
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Liepupe 30, Liepupes pagastā
27.11.Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības ceļu un ielu seguma atjaunošanai
27.12.Par kredīta ņemšanu projekta „Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra izveide” realizācijai
27.13. Par deleģēšanas līguma slēgšanu un Katlu mājas Salacgrīvā, Tirgus ielā 7 nodošanu
bezatlīdzības lietošanā
27.14.Par finansējuma piešķiršanu "Zvejnieku parka" rezerves futbola laukuma
atjaunošanai un remontdarbiem
28. Par saistošo noteikumu B-6 "Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. B-5 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012.gada pamata un
speciālo budžetu””" apstiprināšanu
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 27
jautājumiem un 14 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputāti, atklāti balsojot „PAR”-9
(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers,
I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt
piedāvāto darba kārtību.

1.§
Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011. gada 16. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2012. gada 13.augusta Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2012.
gada 15.augusta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18 „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.397. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
2. §
Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” nolikumā
Pamatojoties uz 2012.gada 13.augusta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte,
J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar 16.12.2009. Salacgrīvas novada domes
lēmumu Nr.410 apstiprinātajā pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” nolikumā (ar grozījumiem
17.08.2011., Salacgrīvas novada domes lēmums Nr. 431):

1. Izteikt 3.1.punktu šādā redakcijā:
„3.1.Iestāde īsteno Izglītības un zinātnes ministrijā licencētu „Pirmskolas izglītības
programmu”, kods 01011111 un speciālo pirmsskolas izglītības programmu bērniem ar
jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611.”
2. Papildināt 4.10. punktu ar teikumiem:
„Grupā tiek komplektēti ne mazāk kā 10 Bērni. Grupā integrē Bērnus, kas apgūst speciālo
pirmsskolas programmu (turpmāk tekstā Bērns ar speciālajām vajadzībām). Bērns ar
speciālajām, vajadzībām aizstāj trīs bērnus, kas apgūst vispārējo pirmsskolas programmu.”
3. Svītrot no 4.13. punkta otro teikumu, t.i.:
„Atgriežoties Iestādē, ir nepieciešama izziņa, kas apliecina, ka Bērns nav bijis kontaktā ar
infekcijas slimniekiem.”
4. Svītrot 6.3.4 punktu.
5. Izteikt punktu 10.9 jaunā redakcijā:
„10.9. Pedagoģisko darbinieku tarifikācijas izstrādā Iestādes vadītājs, saskaņo Salacgrīvas
novada pašvaldības izglītības speciālists un apstiprina Iestādes vadītājs.”
Lēmums Nr.398. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

3. §
Par [..] 2012.gada 17.jūlija iesnieguma (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2012.gada
19.jūlijā, reģ. Nr. 3-16.2/544), tā prasījuma noraidīšanu pilnībā
[..]
10. Pamatojoties uz iepriekš minēto un minētām tiesību normām, atklāti balsojot „PAR”-9
(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers,
I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
[..] 2012.gada 17.jūlija iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2012.gada 19.jūlijā,
reģ. Nr. 3-16.2/544), tā prasījumu noraidīt pilnībā.
Par pieņemto lēmumu paziņot iesniedzējam rakstiski.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 67.panta pirmās daļas 9.punktu, norādāms, kur un
kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt. Saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu lēmums stājas spēkā
ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Savukārt, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta
otro daļu, ja rakstveida lēmumu sūta pa pastu, uzskatāms, ka tas adresātam paziņots septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā.
Lēmums Nr.399. Administratīvais akts uz 3 lp. un iesnieguma kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
4. §
Par [..] 2012.gada 17.jūlija iesnieguma (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2012.gada
19.jūlijā, reģ. Nr. 3-16.2/543), tā prasījuma noraidīšanu pilnībā
[..]
10. Pamatojoties uz iepriekš minēto un minētajām tiesību normām, atklāti balsojot „PAR”-9
(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers,
I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

[..] 2012.gada 17.jūlija iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2012.gada 19.jūlijā,
reģ. Nr. 3-16.2/543), tā prasījumu noraidīt pilnībā.
Par pieņemto lēmumu paziņot iesniedzējam rakstiski.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 67.panta pirmās daļas 9.punktu, norādāms, kur un
kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt. Saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu lēmums stājas spēkā
ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Savukārt, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta
otro daļu, ja rakstveida lēmumu sūta pa pastu, uzskatāms, ka tas adresātam paziņots septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā.
Lēmums Nr.400. Administratīvais akts uz 4 lp. un iesnieguma kopija uz 2 lp. pievienoti
protokolam.
5. §
IZPILDRĪKOJUMS par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīda kārtībā no [..]
[..]
Lēmums Nr.401.
6. §
Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
[..]
Lēmums Nr.402. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
7. §
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
[..]
Lēmums Nr.403. Administratīvais akts uz 1 lp. un atzinums uz 1 lp. pievienoti protokolam.

8. §
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
[..]
Lēmums Nr.404. Administratīvais akts uz 1 lp. un atzinums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
9. §
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
[..]
Lēmums Nr.405. Administratīvais akts uz 1 lp. un atzinums uz 1 lp. pievienoti protokolam.

10. §
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
[..]
Lēmums Nr.406. Administratīvais akts uz 1 lp. un atzinums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
11. §
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskām personām Salacgrīvas un Ainažu pilsētās
Pamatojoties uz VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” 2012.gada 14.augusta vēstuli Nr.
2.10.13/90 „Par noslēgtajiem zemes izpirkuma (pirkuma) līgumiem”, kurā pašvaldība informēta
par fiziskām personām, kuras Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā nav noslēgušas zemes izpirkuma
(pirkuma) līgumus un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2012.gada
15.augusta sēdes atzinumu, kā arī „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 26.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka
dzīvojamās ēkas īpašniekiem, kuriem zeme piešķirta ar apbūves tiesībām, zemes lietošanas tiesības
izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar
valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka" un likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, kurā teikts, ka
zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā
ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
26.panta pirmo daļu, atklāti balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu
Ainažu pilsētā, [..] (kadastra Nr.[..]) 0,1346 ha platībā ir izbeigušās 2011.gada
30.decembrī.
2. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu
Ainažu pilsētā, [..] (kadastra Nr.[..]) 0,1306 ha platībā ir izbeigušās 2011.gada
30.decembrī.
3. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu
Salacgrīvas pilsētā, [..] (kadastra Nr.[..]) 0,1200 ha platībā ir izbeigušās 2011.gada
30.decembrī.
4. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], [..], personas kods [..], un [..], personas kods
[..], zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu Salacgrīvas pilsētā, [..] (kadastra
Nr.[..]) 0,1308 ha platībā (1/3 domājamās daļas apmērā katram) ir izbeigušās
2011.gada 30.decembrī.
5. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], [..], personas kods [..], un [..], personas kods
[..], zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu Salacgrīvas pilsētā, [..] (kadastra
Nr.[..]) 0,1304 ha platībā (1/3 domājamās daļas apmērā katram) ir izbeigušās
2011.gada 30.decembrī.
6. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu
Salacgrīvas pilsētā, [..] (kadastra Nr.[..]) 0,1400 ha platībā ir izbeigušās 2011.gada
30.decembrī.
7. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu
Salacgrīvas pilsētā, [..] (kadastra Nr.[..]) 0,1400 ha platībā ir izbeigušās 2011.gada
30.decembrī.
8. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], un [..], personas kods [..], zemes lietošanas
tiesības uz zemes gabalu Salacgrīvas pilsētā, [..] (kadastra Nr.[..]) 0,1280 ha platībā
(1/2 domājamās daļas apmērā katram) ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.

9. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], un [..], personas kods [..], zemes lietošanas
tiesības uz zemes gabalu Salacgrīvas pilsētā, [..] (kadastra Nr.[..]) 0,1172 ha platībā
(1/2 domājamās daļas apmērā katram) ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
10. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu
Salacgrīvas pilsētā, [..] (kadastra Nr.[..]) 0,1295 ha platībā ir izbeigušās 2011.gada
30.decembrī.
11. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu
Salacgrīvas pilsētā, [..] (kadastra Nr.[..]) 0,1200 ha platībā ir izbeigušās 2011.gada
30.decembrī.
12. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu
Salacgrīvas pilsētā, [..] (kadastra Nr.[..]) 0,0472 ha platībā ir izbeigušās 2011.gada
30.decembrī.
13. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu
Salacgrīvas pilsētā, [..] (kadastra Nr.[..]) 0,1600 ha platībā ir izbeigušās 2011.gada
30.decembrī.
14. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], un [..], personas kods [..], zemes lietošanas
tiesības uz zemes gabalu Salacgrīvas pilsētā, [..] (kadastra Nr.[..]) 0,1400 ha platībā
(1/6 domājamās daļas apmērā katrai) ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
15. Atzīt augstāk minētos zemes gabalus Salacgrīvas un Ainažu pilsētās par Salacgrīvas
novada domei piekritīgiem un uzņemt Salacgrīvas novada domes bilancē.
16. Apstiprināt, ka [..], personas kods [..], zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu
Salacgrīvas pilsētā, [..] (kadastra Nr.[..]) 0,1200 ha platībā ir izbeigušās 2011.gada
30.decembrī un atzīt zemes gabalu par rezerves zemes fondā ieskaitāmu.
17. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, un
189.pantu lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja
adreses.
Lēmums Nr.407. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.

12. §
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Salacgrīvas pilsētā
Ņemot vērā 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” un saskaņā ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 23.2. punktu, kas nosaka, ka neapbūvētai zemes vienībai, kas
atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības
teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai, kā arī 2012.gada 15.augusta
Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Mainīt zemes gabalam Salacgrīvā, Meldru ielā 12 (kadastra apzīmējums 6615 004 0236)
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no – „pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūves
zeme” uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „dabas pamatnes un rekreācijas
nozīmes zeme” (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0501) 0,2513 ha platībā.
Lēmums Nr.408.

13. §
Par adrešu piešķiršanu Salacgrīvas novadā
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2012.gada 20.jūlija
vēstuli Nr.2-04.1-V/3157 „Par adrešu datu kārtošanu Salacgrīvas novadā” un saskaņā ar
Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2012.gada 15.augusta 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”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt ēkām ar kadastra apzīmējumiem [..] adresi: Spilvas 1, Ainažu pagasts,
Salacgrīvas novads.
2. Piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu [..] adresi: Āpškalni, Ainažu pagasts,
Salacgrīvas novads.
3. Piešķirt ēkām ar kadastra apzīmējumiem [..] adresi: Pašupes, Ainažu pagasts,
Salacgrīvas novads.
4. Piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu [..] adresi: Svīres, Liepupes pagasts,
Salacgrīvas novads.
5. Piešķirt ēkām ar kadastra apzīmējumiem [..] adresi: Liepupes Dzirnavas, Liepupe,
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.
6. Piešķirt ēkām ar kadastra apzīmējumiem [..] adresi: Larisa, Liepupe, Liepupes
pagasts, Salacgrīvas novads.
7. Piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu [..] adresi: Mazā iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas
novads.
8. Piešķirt ēkām ar kadastra apzīmējumu [..] adresi: Lauteru iela 1, Salacgrīva,
Salacgrīvas novads.
9. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, un
189.pantu lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja
adreses.
Lēmums Nr.409. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
14. §
Par adreses „Zāģeri” piešķiršanu ēkai Ainažu pagastā
Ņemot vērā to, ka putnu ferma Ainažu pagastā, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6625 002 0350 ir Salacgrīvas novada domes bilancē (ar 1998.gada 10.februāra MK
rīkojumu Nr.52 nodota pašvaldības īpašumā) un saskaņā ar 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, kā arī
2012.gada 15.augusta Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže,
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt ēkai, kas atrodas Ainažu pagastā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6625 002 0350 adresi: Zāģeri, Ainažu pagasts, Salacgrīvas novads (saskaņā ar
pielikumu nr.1).
Lēmums Nr.410. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

15. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
[..]
2.Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu un 12. punktu, saskaņā ar 2012.gada 15.augusta
Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1.Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..], Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
(kad. Nr. [..]) ietilpstošos zemes gabalus ar kadastra apzīmējumu [..] atbilstoši pievienotajai shēmai
(pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā (kad. Nr. [..]) ietilpstošajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu [..] ir
sekojoši nosacījumi:
2.2.1.Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
2.2.1.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu;
2.2.1.2. Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas zemes
ierīcības projekta teritorijā;
2.2.1.3. Ar zemes gabala īpašnieku;
2.2.1.4. Ar Salacgrīvas novada domi pašvaldības ceļa nodalījuma joslas korekcijas;
2.2.1.5. Citām institūcijām atbilstoši LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”;
2.2.2. Zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu vai zemes apgrūtinājumu plāna
pamata;
2.2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes
vienībām.
Lēmums Nr.411. Pielikums uz 1 lp., iesniegums uz 6 lp. un citi dokumenti uz 6 lp. pievienoti
protokolam.
16. §
Par pašvaldības zemes gabala „Trimdas”, Liepupē, Liepupes pagastā 2011.gada 25.maija
lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/ 67 pārjaunojumu
1. Izskatījusi [..], iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2012.gada 6.augustā, Nr.
3-16.1/587) par 2011.gada 25.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/67 (kas noslēgts
starp Salacgrīvas novada domi kā iznomātāju un [..] kā nomnieku) pārjaunošanu pašvaldībai
piekrītošam zemes gabalam „Trimdas”, kadastra Nr.[..] ar [..], tika KONSTATĒTS, ka
īpašumtiesības [..] uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu Liepupē, „Trimdas”, kadastra Nr.[..] –
dzīvojamo māju, kas atrodas uz pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Liepupē, „Trimdas”, kadastra
Nr. [..], nostiprinātas Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000506810.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma
1867.pantu, saskaņā ar 2012.gada 15.augusta Attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot
„PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Pārjaunot saistību tiesību, kas nodibināta ar 2011.gada 25.maija lauku apvidus zemes
nomas līgumu Nr.8-2.1/67 par nekustamā īpašuma – zemes gabala Liepupes pagasta, Liepupē,
„Trimdas”, kadastra Nr.[..] (1,8 ha platībā) nomu, noslēdzot pārjaunojuma līgumu ar [..], personas
kods [..].

Lēmums Nr.412. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
17. §
Par dzīvojamo māju [..] pārvaldīšanas tiesību nodošanu [..]
Ņemot vērā 2012.gada 7.augustā Salacgrīvas novada domē saņemto [..] iesniegumu (reģ. Nr.
3-16.1/589) un iesniegumam pievienotos dokumentus par dzīvojamo māju [..] nodošanu biedrības
apsaimniekošanā un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 51.pantu, 09.12.2008. noteikumu Nr. 1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” 26.punktu, saskaņā ar 2012.gada 15.augusta
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot dzīvojamās mājas [..] pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku
„Apsaimniekošanas biedrībai [..]”, parakstot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību
nodošanas un pieņemšanas aktu (saskaņā ar pielikumu Nr.1).
2. Pieņemot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, dzīvokļu īpašnieku biedrībai [..] ir
pienākums noslēgt līgumus par komunālo pakalpojumu sniegšanu ar attiecīgajiem
pakalpojumu sniedzējiem.
3. Noteikt, ka lēmums zaudē spēku, ja divu mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas
nodošanas un pieņemšanas akts netiek noslēgts biedrības vainas dēļ.
4. Liepupes pagasta pārvaldes vadītājam Aivaram Ilgavīzim kontrolēt lēmuma izpildi.
Lēmums Nr.413. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 10 lp. pievienoti protokolam.

18. §
Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” atsavināmās kustamās
mantas atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2012.gada 20.jūnija lēmuma Nr. 329 „Par
pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” atsavināmās kustamās mantas
atkārtotas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”,
pielikuma Nr.1 „Kustamās mantas izsoles noteikumi” punktu 6.14. un 2012.gada 14.augusta
Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas protokolu
Nr. 17, saskaņā ar 2012.gada 15.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis,
A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Atzīt pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” atsavināmās kustamās mantas
atkārtoto izsoli, kurā tika paredzēts atsavināt šķeldotāju Ducker H14O – Ls 3500 (trīs tūkstoši pieci
simti lati), grāvju pļaujmašīnu DUCKER USM 15 – Ls 2250 (divi tūkstoši divi simti piecdesmit
lati), meža piekabei PALMS 10 – Ls 2219 (divi tūkstoši divi simti deviņpadsmit lati), par
nenotikušu.
Lēmums Nr.414. Izsoles protokola kopija uz 1 lp. pievienota protokolam.

19. §
Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” atsavināmās kustamās
mantas pārdošanu par brīvu cenu
Ņemot vērā to, ka ar Salacgrīvas novada domes 2012.gada 22.augusta lēmumu Nr. 414 „Par
pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” atsavināmās kustamās mantas
atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu” atzīta pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie
pakalpojumi” atsavināmās kustamās mantas atkārtotā izsole par nenotikušu, kā arī pamatojoties uz
Salacgrīvas novada domes 2012.gada 15.augusta Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 7.punktu un 37.panta pirmās daļas
3.punktu, un to, ka ar Salacgrīvas novada domes 2012.gada 20.jūnija lēmumu Nr. 329 ir noteikta
kustamo mantu nosacītā cena, atklāti balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pārdot par brīvu cenu kustamo mantu:
1.1. šķeldotāju Ducker H14O – Ls 3500 (trīs tūkstoši pieci simti lati),
1.2. meža piekabei PALMS 10 – Ls 2219 (divi tūkstoši divi simti deviņpadsmit lati).
2. Sludinājumu par lēmuma 1.punktā minētās kustamās mantas pārdošanu publicēt mājas lapā
internetā www.salacgriva.lv, laikrakstos „Auseklis” un „Salacgrīvas novada ziņas”, www.ss.lv.
3. Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīko
izsoli.
4. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.415. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
20. §
Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2012./2013. gada apkures sezonai
Pamatojoties uz enerģētiķa J. Zborovska sagatavotiem aprēķiniem, saskaņā ar 2012.gada
10.augusta Komunālo jautājumu un 2012.gada 15.augusta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis,
A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
Noteikt apkures maksu 2012./2013.gada apkures sezonā:
1.1. Domes katlumājai
1.72 Ls/m2
1.2. Ainažu bērnudārza katlu mājai
41.89 Ls/MWH
2. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā
1.

Lēmums Nr.416. Aprēķini uz 6 lp. pievienoti protokolam.
21. §
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 likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu, enerģētiķa Jāņa
Zborovska iesniegumu (reģ. Nr.3-18/ 187), saskaņā ar 2012.gada 10.augusta Komunālo jautājumu

komitejas un 2012.gada 15.augusta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-9
(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers,
I.Īstenais), „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; 25.01.2012. lēmums Nr.71; 15.02.2012. lēmums Nr.92;
21.03.2012.lēmums Nr.150; 25.04.2012. lēmums Nr.227; 23.05.2012. lēmums Nr.278; 20.06.2012.lēmums Nr.333
25.07.2012. lēmums Nr.388):

1. Papildināt pielikuma Nr. 2 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu
saraksts” ar sadaļu Katlumāja Smilšu ielā sekojošā redakcijā:
Amata saime
Amats
Koeficients Slodzes Amatalga (apakš saime),
Piezīmes
līmenis
1

Kurinātājs

0.175

1

Ls 200

13. III

2

Kurinātājs

0.175

1

Ls 200

13. III

3

Kurinātājs

0.175

1

Ls 200

13. III

4

Kurinātājs

0.175

1

Ls 200

13. III

5

Kurinātājs

0.175

0.35

Ls 70

13. III

4.35

Ls 870

Sezonas
darbinieks uz
apkures sezonu
Sezonas
darbinieks uz
apkures sezonu
Sezonas
darbinieks uz
apkures sezonu
Sezonas
darbinieks uz
apkures sezonu
Sezonas
darbinieks uz
apkures sezonu

2. Papildināt pielikuma Nr. 2 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu
saraksts” ar sadaļu Katlumāja Ainažu pārvaldē sekojošā redakcijā:
Amata saime
Amats
Koeficients Slodzes Amatalga (apakš saime),
Piezīmes
līmenis
1

Kurinātājs

0.175

0.5

Ls 100

13. III

Sezonas
darbinieks uz
apkures sezonu

3. Papildināt pielikuma Nr. 2 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu
saraksts” ar sadaļu Katlumāja Ainažu bērnudārzā sekojošā redakcijā:
Amata saime
Amats
Koeficients Slodzes Amatalga (apakš saime),
Piezīmes
līmenis
1

Kurinātājs

0.175

0.5

Ls 100

13. III

Sezonas
darbinieks uz
apkures sezonu

4. Papildināt pielikuma Nr. 2 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu
saraksts” ar sadaļu Katlumāja Salacgrīvas bērnudārza Svētciema filiālē sekojošā redakcijā:
Amata saime
Amats
Koeficients Slodzes Amatalga (apakš saime),
Piezīmes
līmenis
1

Kurinātājs

0.175

1

Ls 200

13. III

Sezonas
darbinieks uz
apkures sezonu

Lēmums Nr.417. Iesniegums uz 1 lp. un amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
22. §
Par pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs” direktora
komandējumu uz Igauniju un Pleskavu Krievijā
Pamatojoties uz pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada tūrisma centrs” direktora Jura
Zālīša 2012.gada 10.augusta iesniegumu (reģ.Nr.3-18/189), saskaņā ar 2012.gada 13.augusta
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2012.gada 15.augusta Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte,
J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Komandēt no 2012.gada 12. septembra līdz 13.septembrim pašvaldības iestādes
„Salacgrīvas tūrisma centrs” direktoru Juri Zālīti Vidzemes tūrisma asociācijas organizētajā
pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju un Pleskavu Krievijā.
2. Apmaksāt ceļa izdevumus, naktsmītnes un komandējuma dienas naudu.
Lēmums Nr.418. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.
23. §
Par pasaules bioloģijas olimpiādes bronzas medaļas ieguvēja [..] prēmēšanu
Pamatojoties uz Salacgrīvas vidusskolas direktora Eduarda Ādmīdiņa 13.08.2012.
iesniegumu (reģ. Nr.3-18/ 201), saskaņā ar 2012.gada 13.augusta Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un 2012.gada 15.augusta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot
„PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Sakarā ar izciliem sasniegumiem pasaules bioloģijas olimpiādē Singapūrā izmaksāt
vienreizēju naudas balvu Ls 1333.33 apmērā Salacgrīvas vidusskolas audzēknim [..].
Lēmums Nr.419. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
24. §
Par projekta „Zini-Radi-Dari” līdzfinansēšanu
Salacgrīvas vidusskola sagatavojusi projektu „Zini-Radi-Dari” iesniegšanai Eiropas
Savienības programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammā „Jauniešu iniciatīvas”. Projekta
mērķis ir Salacgrīvas vidusskolā organizēt neformālās izglītības apmācības jauniešiem, motivējot
jauniešus uzsākt videi draudzīgu uzņēmējdarbību. Projekta kopējās izmaksas Ls 3220,00.
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar 2012.gada 13.augusta Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un 2012.gada 15.augusta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot
„PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Salacgrīvas vidusskolas projekta „Zini-Radi-Dari” realizācijas gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu Ls 483,00 (četri simti astoņdesmit trīs lati, 00 santīmi) apmērā, t.i. 15% no
projekta kopējām izmaksām.

Lēmums Nr.420. Iesniegums uz 15 lp. pievienots protokolam.
25. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” sakarā ar iepriekš
neparedzētiem panākumiem sacensībās
Izskatījusi biedrības „Basketbola kluba Salacgrīva” prezidenta [..] 2012.gada 14.augusta
iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/618),par to, ka biedrības „Basketbola klubs Salacgrīva” komanda
2011./2012.gada sezonā Latvijas Basketbola līgā 3 un OC Limbaži atklātajā čempionātā ir guvusi
augstus sasniegumus un izcīnījusi Sārdes un Hedemistes kausu, kā arī dalību Latvijas olimpiādē,
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; 25.04.2012., lēmums Nr. 214) , saskaņā ar 2012.gada 13.augusta Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 2012.gada 15.augusta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis,
A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1.

2.

3.

Atbalstīt biedrību „Basketbola klubs Salacgrīva” ar Ls 750 (septiņi simti piecdesmit lati
00 santīmi), lai komandai ir iespējas piedalīties visās turnīra spēlēs līdz 2012.gada
beigām.
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.421. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
26. §
Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „Ainažu Kauss - 2012”
Izskatījusi biedrības „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” valdes priekšsēdētāja [..]
2012.gada 7.augusta iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/ 616) par papildus finansējuma piešķiršanu
motokrosa sacensībām „Ainažu Kauss -2012”, pamatojoties uz 2012.gada 15.augusta Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-7 (Ž.Andže, G.Šmits, S.Eglīte, J.Prīmanis,
A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais), „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 „Ainažu kauss -2012” papildus finansiālu atbalstu Ls
493.61 (četri simti deviņdesmit trīs lati 61 santīmi) apmērā.
2. Biedrībai „Ainažu 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 „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” par finansējuma
piešķiršanu un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.422. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

27. Papildus darba kārtības jautājumi
27.1. §
Par pašvaldības pilnvarotās amatpersonas pilnvaru izbeigšanu
Pamatojoties uz Alda Freimaņa 2012.gada 16.augusta iesniegumu par atbrīvošanu no amata
pēc paša vēlēšanā un 2012.gada 16.augustā noslēgto vienošanos Nr.5-5/76 „Par darba attiecību
izbeigšanu”, atklāti balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte,
J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Atcelt ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr. 130 piešķirtās
tiesības Aldim Freimanim, personas kods [..], realizēt kontroli pār transportlīdzekļu apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu ievērošanu, tajā skaitā apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši
aizsargājamā dabas teritorijā.
Lēmums Nr.423. Iesnieguma kopija uz 1 lp. un vienošanās kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
27.2. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2009.gada 15.jūlija lēmumā Nr. 51 „Par
Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas izveidošanu"
Pamatojoties uz administratīvās komisijas priekšsēdētāja Alda Freimaņa 2012.gada
16.augusta iesniegumu un 2012.gada 16.augustā noslēgto vienošanos Nr.5-5/76 „Par darba
attiecību izbeigšanu”, atklāti balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt sekojošu grozījumu 2009.gada 15.jūlija lēmumā 51
„Par Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas izveidošanu”:
Izslēgt lēmuma 1.punktu un atbrīvot no amata Salacgrīvas novada domes administratīvās
komisijas priekšsēdētāju Aldi Freimani, personas kods [..], adrese – [..], uz paša vēlēšanos
2012.gada 31.augustā (pēdējā darba diena).
Lēmums Nr.424.
I.Lazdiņa: Ir palielinājusies maksa par ēdināšanas pakalpojumu. Ir divi risinājumi: 1) saskaņā ar
izglītības iestāžu vadītāju iesniegumiem palielinājumu pievienot pie domes dotācijas; 2)
palielinājumu sadalīt gan pie domes dotācijas, gan pie vecāku maksas. Šim gadam budžetā kopējā
pašvaldības dotācijas summa ir Ls 36 903, tas bija plānots. Ja viss ēdināšanas maksas palielinājums
tiktu finansēts no domes dotācijas, tad papildus nepieciešams finansējums gadam apmēram Ls
34 000. Ja maksas palielinājums tiktu dalīts gan domes dotācijā, gan vecāku maksā, tad kopējais
dotācijas pieaugums gadā varētu būt aptuveni Ls 19 000. Priekšlikums – jautājumus par visām
izglītības iestādēm skatīt kompleksi.
D.Straubergs: Maksa par ēdināšanas pakalpojumu palielinājusies, jo šā gada martā stājušies spēkā
jauni noteikumi par skolēnu ēdināšanu.
D.Martinsone: Priekšlikums – no pašvaldības budžeta segt pusi no maksas palielinājuma, par otru
pusi – palielināt vecāku ēdināšanas maksu.
I.Lazdiņa: Sagatavotajos lēmumprojektos ir iekļauts variants, kurā ēdināšanas pakalpojuma maksas
palielinājums sadalīts gan domes dotācijā, gan vecāku maksā.

Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par sagatavotajiem lēmumprojektiem, kuros
ēdināšanas maksas palielinājums sadalīts gan vecāku maksas palielinājumā, gan domes dotācijas
palielinājumā.
27.3. §
Par pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas
ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas
apstiprināšanu
Pamatojoties uz Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktores 14.augusta
iesniegumiem (reģ. Nr. 3-18/ 200; 3-18/ 202) un Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes „Randa”
vadītājas iesniegumu (reģ. Nr. 3-18/ 204), atklāti balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu cenas bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2012.gada
1.septembri:
1.1. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”
brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem
Ls 1.70 dienā
1.2. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”
brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem

Ls 2.00 dienā

1.3. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA” pusdienas
5-6 gadīgiem audzēkņiem, kuri apmeklē nodarbības no 900 līdz 1200

Ls 0.95 dienā

1.4. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas
1.-4.klases audzēkņiem

Ls 1.20 dienā

1.5. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas
5.-9.klases audzēkņiem

Ls 1.30 dienā

2. Apstiprināt vecāku maksu par bērnu un skolēnu ēdināšanu ar 2012.gada 1.septembri:
2.1. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”
brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem
Ls 1.30 dienā
2.2. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”
brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem

Ls 1.40 dienā

2.3. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA” pusdienas
5-6 gadīgiem audzēkņiem, kuri apmeklē nodarbības no 900 līdz 1200

Ls 0.70 dienā

2.4. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas
2.5. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas

Ls 0.60 dienā
Ls 1.10 dienā

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

3. Apstiprināt domes dotāciju bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2012. gada 1.septembri:
3.1. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”
brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem
Ls 0.40 dienā
3.2. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”
brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem

Ls 0.60 dienā

3.3. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA” pusdienas
5-6 gadīgiem audzēkņiem, kuri apmeklē nodarbības no 900 līdz 1200

Ls 0.25dienā

3.4. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 1.klasei
3.5. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 2.- 4.klasei
3.6. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 5.- 9.klasei

Ls 0.40 dienā
Ls 0.60 dienā
Ls 0.20 dienā

4. Izglītības iestāžu vadītāji ir atbildīgi par bērnu un skolēnu vecāku savlaicīgu informēšanu par
ēdināšanas pakalpojumu cenām.
5. Ar 2012.gada 1.septembri atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2012.gada
25.janvāra lēmumu Nr. 79 „Par Pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr.Valdemāra
Ainažu pamatskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes
dotācijas daļas apstiprināšanu” (protokols Nr.2; 78.§).
Lēmums Nr.425. Iesniegumi un citi dokumenti uz 7 lp. pievienoti protokolam.

27.4. §
Par Salacgrīvas vidusskolas 1.-4.klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas un
domes dotācijas daļas apstiprināšanu
Pamatojoties uz Salacgrīvas vidusskolas direktora E.Ādmīdiņa iesniegumu (reģ. Nr.3-18/
207), atklāti balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte,
J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas vidusskolas 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanas
pakalpojumu cenu
Ls 0.80 dienā.
2. Apstiprināt vecāku maksu par skolēnu ēdināšanu 2.-4.klases audzēkņiem ar
2012.gada 1.septembri
Ls 0.50 dienā.
3. Apstiprināt domes dotāciju skolēnu ēdināšanai ar 2012.gada 1.septembri
2.-4.klases audzēkņu ēdināšanas izdevumiem
Ls 0.30 dienā.
4. Salacgrīvas vidusskolas direktors ir atbildīgs par skolēnu vecāku laicīgu informēšanu par
ēdināšanas pakalpojumu cenām.
5. Ar 2012.gada 1.septembri atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2012.gada
25.janvāra lēmumu Nr.78 „Par Salacgrīvas vidusskolas 1.-4.klašu audzēkņu ēdināšanas
pakalpojumu cenas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu” (protokols Nr.2; 77.§).
Lēmums Nr.426. Iesniegumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
27.5. §
Par Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu
cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu
Pamatojoties uz Liepupes vidusskolas direktora iesniegumu un ēdināšanas pakalpojuma
sniedzēja SIA „Kuivižu enkurs” sagatavotiem aprēķiniem, kuri pamatoti ar izmaiņām 13.03.2012.
Ministru kabineta noteikumos Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības
iestāžu pacientiem”, kas nosaka prasības ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai izglītības iestādēs,
atklāti balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis,
A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu cenas bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2012. gada 1.
septembri:
1.1. pusdienas pirmsskolas apmācības bērniem
Ls 1.10 dienā
1.2. 1.-3.klases audzēkņiem
Ls 1.20 diena
1.3. pusdienas 4. – 12. klašu skolēniem
Ls 1,55 dienā

1.4. brokastis
1.5. launags

Ls 0,50 dienā
Ls 0,60 dienā

2. Apstiprināt vecāku maksu par bērnu un skolēnu ēdināšanu ar 2012. gada 1. septembri:
2.1. pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas, launags Ls 1.40 dienā
2.2. skolēnu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas, launags
Ls 1.80 dienā
2.3. pusdienas 2.- 3. klašu skolēniem
Ls 0.60 dienā
2.4. pusdienas 4. klases skolēniem
Ls 0.60 dienā
2.5. pusdienas 5. – 12. klašu skolēniem
Ls 1.10 dienā
2.6. pusdienas pirmsskolas apmācības bērniem
Ls 0.80 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. septembri:
3.1. pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas, launags Ls 0,80 dienā
3.2. skolēnu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas, launags

Ls 0.85 dienā

3.3. brokastis

Ls 0.15 dienā

3.4. pusdienas pirmsskolas apmācības bērniem

Ls 0.30 dienā

3.5. pusdienas 1.klašu audzēkņiem

Ls 0.40 dienā

3.6. pusdienas 2.-3. klases skolēniem

Ls 0.60 dienā

3.7. pusdienas 4.klašu skolēniem

Ls 0.95 dienā

3.8. pusdienas 5.-12.klašu skolēniem

Ls 0.45 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. septembri atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2012.gada
25.janvāra lēmumu Nr.80 „Par Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas
pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu” (protokols
Nr.2; 79.§)
Lēmums Nr.427. Iesniegums un citi dokumenti uz 10 lp. pievienoti protokolam.

27.6. §
Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku
ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu
Pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” vadītājas iesniegumu un
ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja SIA „Kuivižu enkurs” sagatavotiem aprēķiniem, kuri pamatoti
ar izmaiņām13.03.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.172 „Noteikumi par uztura normām
izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un
ārstniecības iestāžu pacientiem”, kas nosaka prasības ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai izglītības
iestādēs, atklāti balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte,
J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu cenas bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2012.gada
1.septembri:
1.1. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”
brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem
Ls 1.45 dienā
1.2. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”
brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem

Ls 1.60 dienā

1.3. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 40 un mazāk - 1-3 gadu veciem bērniem

Ls 2.30 dienā

1.4. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 40 un mazāk – 4-6 gadu veciem bērniem
dienā

Ls 2.45

1.5. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā
brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem

Ls 1.97 dienā

1.6. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā
brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem

Ls 2.12 dienā

1.7. PII „Vilnītis” filiālē Korģenē
brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem
Ls 4.92 dienā
1.8. PII „Vilnītis” filiālē Korģene
brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem
Ls 5.07 dienā
2. Apstiprināt vecāku maksu par bērnu un skolēnu ēdināšanu ar 2012.gada 1.septembri:
2.1.
Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”
brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem
Ls 1.30 dienā
Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”
brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem

2.2.

Ls 1.40 dienā

Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības

2.3.

iestādē 40 un mazāk – 1-3 gadu veciem bērniem

Ls 2.10 dienā

Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības

2.4.

iestādē 40 un mazāk – 4-6 gadus veciem bērniem

Ls 2.10 dienā

PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā
brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem

Ls 1.30 dienā

PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā
brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem

Ls 1.40 dienā

2.5.
2.6.

PII „Vilnītis” filiālē Korģenē
brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem

2.7.

(01.09.-31.05.)
PII „Vilnītis” filiālē Korģenē
brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem

2.8.

Ls 1.30 dienā

(01.09.-31.05.)

Ls 1.40 dienā

3. Apstiprināt domes dotāciju bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2012. gada 1.septembri:
3.1.
Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis”
brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem
Ls 0.15 dienā
Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”
brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem

3.2.

Ls 0.20 dienā

Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības

3.3.

iestādē 40 un mazāk – 1-3 gadu veciem bērniem

Ls 0.20 dienā

Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības

3.4.

iestādē 40 un mazāk – 4-6 gadu veciem bērniem

Ls 0.35 dienā

PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā
brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem

Ls 0.67 dienā

PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā
brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem

Ls 0.72 dienā

3.5.
3.6.

PII „Vilnītis” filiālē Korģenē
brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem

3.7.

(01.09.-31.05.)

Ls 3.62 dienā

PII „Vilnītis” filiālē Korģenē
brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem

3.8.

(01.09.-31.05.)

Ls 3.67 dienā

4. Izglītības iestāžu vadītāji ir atbildīgi par bērnu un skolēnu vecāku laicīgu informēšanu par
ēdināšanas pakalpojumu cenām.
5. Ar 2012.gada 1.septembri atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 21.septembra lēmumu Nr.
530 „Par skolu un pirmskolu izglītības iestāžu pakalpojumu cenas apstiprināšanu, vecāku
ēdināšanas maksu un domes dotācijas daļas apstiprināšanu ēdināšanas izdevumiem”
(protokols Nr.12; 58.§).
Lēmums Nr.428. Iesniegumi uz 9 lp. pievienoti protokolam.
27.7. §
Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā
Pamatojoties uz „Likuma par ostām” 26.pantu un pamatojoties uz 2012.gada 17.augusta LR
Zemkopības ministrija vēstuli Nr.4.1-2/284912012 (reģ.Nr.3-11/814), atklāti balsojot „PAR”-9
(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers,
I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. No Salacgrīvas ostas valdes izslēgt Zemkopības ministrijas pārstāvi Ričardu Derkaču.
2. Iekļaut Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktora vietnieku Jāni
Lagūnu Salacgrīvas ostas valdes sastāvā kā Zemkopības ministrijas pārstāvi.
Lēmums Nr.429. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

27.8. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta
izstrādei īpašumam [..]
[..]
2.Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu un 12. punktu atklāti balsojot „PAR”-9
(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers,
I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1.Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..] (kad. Nr. [..]) ietilpstošo zemes gabalu
ar kadastra apzīmējumu [..] atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt
zemes ierīcības projektu.
2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..] (kad. Nr. [..]) ietilpstošajam
zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..] ir sekojoši nosacījumi:
2.2.1.Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
2.2.1.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu;
2.2.1.2. Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas zemes
ierīcības projekta teritorijā;
2.2.1.3. Ar zemes gabala īpašnieku;
2.2.1.4. Citām institūcijām atbilstoši LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”;
2.2.2. Zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu vai zemes apgrūtinājumu plāna
pamata;
2.2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes
vienībām, pievedceļš izdalāms kā atsevišķa zemes vienība.
Lēmums Nr.430. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 6 lp. pievienoti protokolam.

27.9. §
Par atbalstu apsaimniekošanas biedrībai „Liepupe 28” energoefektivitātes pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Liepupe 28, Liepupes pagastā
Izskatījusi apsaimniekošanas biedrības „Liepupe 28” valdes priekšsēdētājas [..] 2012.gada
15.maija iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/ 424), pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes saistošiem
noteikumiem Nr. 17 „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada pašvaldība sniedz palīdzību
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā”, kas apstiprināti
25.07.2012. domes lēmumu Nr.390, atklāti balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt apsaimniekošanas biedrību „Liepupe 28” ar Ls 5’700 (pieci tūkstoši septiņi simti
lati), lai daudzdzīvokļu mājai Liepupe 28, Liepupes pagastā ierīkotu individuālo siltuma
mezglu ar siltumenerģijas skaitītāju..
2. Slēgt līgumu ar apsaimniekošanas biedrību „Liepupe 28” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
3. Lēmums stājas spēkā pēc saistošo noteikumu Nr.17 „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada
pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā” spēkā stāšanās.
Lēmums Nr.431. Iesniegums un pievienoto dokumentu kopijas uz 22 lp. pievienoti protokolam.

27.10. §
Par atbalstu dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Liepupe 30” energoefektivitātes
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Liepupe 30, Liepupes pagastā
Izskatījusi dzīvokļu īpašnieku biedrības „Liepupe 30” valdes priekšsēdētājas [..] 2012.gada
16.jūlija iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/ 596), pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes saistošiem
noteikumiem Nr. 17 „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada pašvaldība sniedz palīdzību
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā”, kas apstiprināti ar
25.07.2012. domes lēmumu Nr.390, atklāti balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt dzīvokļu īpašnieku biedrību „Liepupe 30” ar Ls 5’700 (pieci tūkstoši septiņi simti
latu), lai daudzdzīvokļu mājai Liepupe 30, Liepupes pagastā ierīkotu individuālo siltuma
mezglu ar siltumenerģijas skaitītāju.
2. Slēgt līgumu ar dzīvokļu īpašnieku biedrību „Liepupe 30” par finansējuma piešķiršanu un
par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
3. Lēmums stājas spēkā pēc 25.07.2012. saistošo noteikumu Nr.17 „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā” spēkā stāšanās.
Lēmums Nr.432. Iesnieguma un pievienoto dokumentu kopijas uz 26 lp. pievienotas protokolam.
27.11. §
Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības ceļu un ielu seguma atjaunošanai
D.Straubergs: Sagatavots ceļu saraksts, uz kuriem plānots klāt drupināto granti, un saraksts ar
ielām, uz kurām plānots klāt frēzasfaltu. Šobrīd ir iespēja iegūt frēzasfaltu un septembrī to uzklāt.
Pavasarī izskatīt iespējas klāt emulsiju ar akmens šķembām. Līdz ar to varētu tikt sākts risināt ceļu
un ielu stāvokļa uzlabošanas procesu. Ja tiktu pieņemts lēmums veikt darbus, tad tuvākajā laikā
Komunālo jautājumu komitejā varētu izskatīt sagatavotos sarakstus, prioritārā kārtībā iedalītā
finansējuma apmērā veikt darbus. Šim mērķim no autoceļu fonda iespējams piesaistīt finansējumu
Ls 26 891 apmērā. Priekšlikums – kopumā pašvaldības ceļu un ielu seguma atjaunošanai šobrīd
iedalīt Ls 100 000, tai skaitā aptuveni Ls 26 891 no autoceļu fonda (pārējo no sporta kompleksam
rezervētā finansējuma, kuru pēc tam kompensēt ar ceļmalu izkopšanas izsolēs un mežu
apsaimniekošanas rezultātā gūtajiem līdzekļiem).
Deputātiem atklāti balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome nolemj lēmumprojektā „Par saistošo noteikumu Nr. B-6 „Grozījumi
Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr. B-5 „Par Salacgrīvas
novada pašvaldības 2012.gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu” iekļaut grozījumu,
ceļu un ielu seguma uzlabošanai paredzot Ls 26 891 no papildus autoceļu līdzekļiem, Ls 73 109 no
sporta kompleksa līdzekļiem.
Lēmums Nr.433. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam.
27.12. §
Par kredīta ņemšanu projekta „Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra izveide” realizācijai
Pamatojoties uz 2011.gada 31.maijā noslēgto līgumu starp valsts aģentūru „Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra” un Salacgrīvas novada pašvaldību par Latvijas un Šveices

sadarbības programmas projekta „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos
Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centra izveide” atbalstītā
apakšprojekta „Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide”
īstenošanu, atklāti balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte,
J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Lai realizētu Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta „Atbalsts jaunatnes
iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes
„Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centra izveide” atbalstītā apakšprojektu
„Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide”, ņemt
kredītu 187766 Ls apmērā (viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti
sešdesmit seši 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 budžetu.
2.
Plānotais kredīta summas sadalījums pa gadiem, atbilstoši projekta ieviešanas grafikam:
2.1.1. 2012.gads – 90269 Ls (deviņdesmit tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi lati).
2.1.2. 2013.gads – 97497 Ls (deviņdesmit septiņi tūkstoši četri simti deviņdesmit septiņi
lati).
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
4.
Atcelt 2011.gada 14.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.651 „Par kredīta
ņemšanu projekta „Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra
izveide” realizācijai” (protokols Nr.15; 7.§).
1.

Lēmums Nr.434.
27.13. §
Par deleģēšanas līguma slēgšanu un Katlu mājas Salacgrīvā, Tirgus ielā 7 nodošanu
bezatlīdzības lietošanā
(ziņo J.Cīrulis)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībai ir
autonoma funkcija organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā siltumapgādi,
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Savukārt iepriekš minētā likuma 15.panta
ceturtā daļa nosaka, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var
deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus
un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Enerģētikas likuma 51.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības, veicot likumā noteikto
pastāvīgo funkciju, organizē siltumapgādi savā administratīvajā teritorijā, kā arī veicina
energoefektivitāti un konkurenci siltumapgādes un kurināmā tirgū.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var
deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) pārvaldes
uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Un otrā daļa nosaka, ka
privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts
normatīvajā aktā, ievērojot iepriekš minētā likuma 41. panta otrās un trešās daļas noteikumus.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.pants nosaka, ka privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo
pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās
pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus. 45.pants nosaka, ka
lēmumā par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus.
SIA „BALTENEKO” [..] Salacgrīvas novada domē iesniegusi 2012.gada 20.augusta
iesniegumu (Salacgrīvas novada domē reģistrēts 2012.gada 21. augustā ar Nr.3-16.2/ 821) ar
apliecinājumu, ka ir gatava sniegt siltumapgādes pakalpojumus dzīvojamām mājām no katlu mājas
Salacgrīvā, Tirgus ielā 7, un, ka uzņēmuma rīcībā ir visi nepieciešamie resursi, lai nodrošinātu šo

pakalpojumu. 2008.gada 17.septembrī noslēgts nomas līgums ar dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo
sabiedrību „Vidzemes nams 7” [..] par iepriekšminētās katlu mājas un no tās izejošo ārējo
siltumtīklu nodošanu dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrībai nomā ar pienākumu nodrošināt ar
siltumapgādes pakalpojumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tirgus ielā 3, Vidzemes ielā 5,
Vidzemes ielā 7. Pēc notikušajām sarunām ar dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību „Vidzemes
nams 7” pilnvaroto pārstāvi, konstatējams, ka dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrība ir
piekritusi lauzt noslēgto nomas līgumu.
SIA „BALTENEKO” rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (kvalificēts darbaspēks, tehnika un
ierīces) šāda uzdevuma izpildei. SIA „BALTENEKO” galvenie darbības virzieni ir mazas jaudas
kliedētas enerģijas ražošanas projektu īstenošana un apsaimniekošana. Pašreiz SIA
„BALTENEKO” apsaimniekošanā ir piecas pašvaldību katlu mājas, kurās tiek ražots siltums
centralizētām siltumapgādes sistēmām. Jāņem arī vērā apstāklis, ka, ja pašvaldība pati īstenotu šo
funkciju, tai šobrīd būtu nepieciešami lielāki finansu līdzekļi, nekā tad, ja šī funkcija tiek deleģēta
SIA „BALTENEKO”. Pašvaldība pati šobrīd neveic siltumapgādes nodrošināšanu daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājām Tirgus ielā 3, Vidzemes ielā 5, Vidzemes ielā 7, tai nav nepieciešamā tehnika un
kvalificēti darbinieki, kas šo funkciju veiktu.
Ņemot vērā, ka pārvaldes uzdevums – siltumapgādes (siltumenerģijas pārvade, sadale un
tirdzniecība) nodrošināšanu pilnvarotā persona var veikt efektīvāk un darbība atbilst Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 42.pantā noteiktajiem ierobežojumiem, kā arī to, ka Salacgrīvas novada
domes tiesības deleģēt pārvaldes uzdevumu – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu
savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds (likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts), paredz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
ceturtā daļa, secināms, ka Salacgrīvas novada domes autonomas funkcijas – siltumapgādes
pakalpojuma nodrošināšanas (siltumenerģijas pārvade, sadale un tirdzniecība) deleģēšana ir
pieļaujama.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likums 40., 41., 42., 43., 43.1., 45., 46., 47.,
47.1. pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
5.panta otrās daļas 5.punktu, 5.panta trešo daļu, kā arī ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas 14.08.2012. vēstuli Nr. 17.18.-1e/11743, atklāti balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže,
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Deleģēt SIA „BALTENEKO” [..] uz 10 gadiem no likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās
daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas izrietošos pārvaldes uzdevumus – nodrošināt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā, t.i., siltumapgādes (siltumenerģijas
pārvade, sadale un tirdzniecība) pakalpojumus Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētā,
nodrošināt ar siltumapgādes pakalpojumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Salacgrīvā
Vidzemes ielā 5, Vidzemes ielā 7 un Tirgus ielā 3 iedzīvotājus un noslēgt deleģēšanas līgumu.
2. Pilnvarotā persona, deleģētā pārvaldes uzdevuma veikšanai saimnieciskās darbības veidā par
atlīdzību sniedz pakalpojumus privātpersonām.
3. Apstiprināt deleģēšanas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
4. Iepriekš minēto funkciju izpildei nodot bezatlīdzības lietošanā SIA „BALTENEKO”
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – katlu māju Salacgrīvā, Tirgus ielā 7 ar
tehnoloģiskajām iekārtām un no tās izejošos ārējos tīklus, saskaņā ar pielikumu Nr. 2, slēdzot
patapinājuma līgumu.
5. Lēmuma pielikumā Nr. 2 minētais nekustamais īpašuma un kustamā manta tiek nodota
bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem un izlietojama tikai lēmuma 1.punktā minēto funkciju
izpildei.
6. Nekustamo īpašumu un kustamo mantu nodot, slēdzot rakstveida līgumu un sastādot
pieņemšanas – nodošanas aktu. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka pilnvarotā persona ir atbildīga
par nekustamo īpašuma un kustamās mantas uzturēšanu un par saviem līdzekļiem veic īpašuma
remontu.

7. Gadījumā, ja SIA „BALTENEKO” izmanto nodoto īpašumu šajā lēmumā neparedzētiem
mērķiem vai atbilstoši normatīvo aktu nosacījumu prasībām neveic deleģētās funkcijas izpildi,
kā arī gadījumā, ja Salacgrīvas novada domei rodas objektīva nepieciešamība īpašumu lietot
savām vajadzībām, īpašumu var atprasīt.
8. Deleģēšanas un patapinājuma līgumu par lēmuma pielikumā Nr. 2 minētās nekustamā īpašuma
un kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA „BALTENEKO” noslēgt pēc
deleģēšanas līguma projekta saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
9. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.jūlija lēmumu Nr. 392 „Par deleģēšanas līguma
slēgšanu un Katlu mājas Salacgrīvā, Tirgus ielā 7 nodošanu bezatlīdzības lietošanā” (protokols
Nr.9; 42.§).
Lēmums Nr.435. Pielikums uz 4 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
27.14. §
Par finansējuma piešķiršanu "Zvejnieku parka" rezerves futbola laukuma atjaunošanai un
remontdarbiem
Deputātiem atklāti balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome nolemj lēmumprojektā „Par saistošo noteikumu Nr. B-6 „Grozījumi
Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr. B-5 „Par Salacgrīvas
novada pašvaldības 2012.gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu” paredzēt Ls 360
melnzemes iegādei „Zvejnieku parka” rezerves futbola laukuma seguma atjaunošanai.
Lēmums Nr.436. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

28. §
Par saistošo noteikumu B-6 "Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. B-5 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012.gada pamata un
speciālo budžetu””" 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 budžetiem” 37.un 38.pantu
atklāti balsojot „PAR”-9 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Eglīte, J.Prīmanis,
A.Rozenšteins, K.Ķemers, I.Īstenais), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-6 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada
25.jūlija saistošajos noteikumos Nr. B-5 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012.gada pamata un
speciālo budžetu”” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-6 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 Ainažu pilsētas
pārvaldē.
Lēmums Nr.437. Pielikums uz 13 lp. un iesniegumi uz 33 lp. pievienoti protokolam.

Sēdi slēdz plkst. 16:55.
Kārtēja domes sēde – 2012.gada 26.septembrī plkst.15:00.
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