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

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 17.oktobrī

Nr. 13

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
- piedalās
- nepiedalās
- 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 – budžeta plānotāja, Ilona
Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Jānis Bergs – Salacgrīvas novada domes ēku un
apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas
nodaļas vadītāja, Eduards Ādmīdiņš – Salacgrīvas vidusskolas direktors, Anita Holma –
Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta vadītāja, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes
projektu vadītāja, Antra Paegle - Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Artis Ukass –
Salacgrīvas būvvaldes vecākais būvinspektors, būvvaldes vadītājs, Aivars Krūmiņš – Salacgrīvas

novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos, Guna Paegle – Salacgrīvas novada
domes zemes lietu speciāliste, M.Pirro – Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
DARBA KĀRTĪBA
1. Par saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011. gada 16.
februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”” apstiprināšanu
2. Par Salacgrīvas novada būvvaldes nolikuma apstiprināšanu
3. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2010. gada 29.decembra lēmumā Nr. 701 „Par
Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”
4. Par dalību projektā „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs”
5. Par ceļa zīmju uzstādīšanu pie Liepupes vidusskolas
6. Par adreses maiņu ēkām Salacgrīvas pagastā
7. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 22.augusta lēmumā Nr.407 „Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskām personām Salacgrīvas un Ainažu pilsētās”
8. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.marta lēmumā Nr.168 „Par
nosaukumu piešķiršanu zemes gabaliem Liepupes pagastā”
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam „Silnieki” ar kad. Nr. [..]
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam „Pērnavas ielā 41A” ar kad. Nr. [..]
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
12. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26.septembra lēmumā Nr.459 „Par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā”
13. Par zemes nomas līguma slēgšanu nekustamam īpašumam Salas ielā 2, Salacgrīvā
14. Par zemes nomas līguma slēgšanu nekustamam īpašumam Jāņa ielā 3A, Salacgrīvā
15. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
16. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
17. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
18. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
19. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
20. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
21. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
22. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
23. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
24. Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu par nekustamo
īpašumu [..]
26. Papildus darba kārtības jautājumi:
26.1.Par adreses piešķiršanu palīgēkai Ainažu pagastā
26.2.Par kredīta ņemšanu projekta „Multifunkcionālā centra izveide Salacgrīvā”

realizācijai
Informācija:
1) Galvenā arhitekta pienākumu izpildītājas G.Upītes priekšlikums par koku stādīšanu
2) Informācija par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi uz 2012.gada 1.oktobri
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 25
jautājumiem un 2 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputāti, atklāti balsojot „PAR”-13
(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, K.Ķemers,
L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību.

1.§
Par saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011. gada 16.
februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”” apstiprināšanu
(ziņo A.Holma)
Pamatojoties uz 2012. gada 8.oktobra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2012.
gada 10.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, kā arī ņemot vērā Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 24.09.2012. vēstuli Nr. 17-1e/13014, atklāti balsojot „PAR”-13
(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, K.Ķemers,
L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21 „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.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 22.augusta lēmumu
Nr.397 „Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011.
gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem””
apstiprināšanu” (protokols Nr.10; 1.§).
Lēmums Nr.495. Pielikumi uz 2 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
vēstule uz 1 lp. pievienoti protokolam.

2.§
Par Salacgrīvas novada būvvaldes nolikuma apstiprināšanu
G.Upīte: Nolikuma projekta 15.punkts iekļauts ar domu, lai būvvaldes amatpersonas savus
sertifikātus nevarētu izmantot savā teritorijā un paši tos apstiprināt.
I.Īstenais: Normatīvajos aktos jau ir noteikts, ka to nedrīkst.
D.Straubergs: Vai šāds punkts ir nepieciešams?
S.Līsmane: Ja nebūs šis punkts, vai drīkstēs darbības veikt attiecībā uz pašvaldības objektiem?
I.Īstenais: Par pašvaldības pasūtījumiem būs amata pienākumos.
D.Lejniece: Ja ir papildus darbs, kas nav amata aprakstā, tad ir vienošanās par papildus darbu un
papildus samaksa.
D.Martinsone: Vai visām būvvaldes amatpersonām jābūt nolikuma projekta 14.punktā noteiktajām
kontroles tiesībām.
G.Upīte: Būvinspektoram ir nolikuma projekta 14.punktā noteiktās kontroles tiesības.
Priekšlikums - noteikt, ka vismaz vienai būvvaldes amatpersonai ir šīs tiesības.

Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem pielikumā:
1) 14.punktu izsakot šādā redakcijā: „Būvvaldes amatpersonām ir atbilstoša augstākā - speciālā
izglītība un vismaz vienai no tām būvniecības (arī vides pieejamības) kontroles tiesības.”;
2) izslēdzot 15.punktu;
3) 16.punkta numerāciju aizstājot ar 15.
Pamatojoties uz 2012.gada 10.oktobra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka,
S.Eglīte, J.Prīmanis, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” –
nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada būvvaldes nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Atzīt par spēku zaudējušu ar 01.12.1997 Salacgrīvas pilsētas domes lēmumu Nr.197
apstiprināto Salacgrīvas būvvaldes nolikumu.
Lēmums Nr.496. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.

3.§
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, būvvaldes vadītāja
Arta Ukasa 2012.gada 4.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-18/ 269), saskaņā ar 2012.gada 10.oktobra
Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane,
V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt šādus 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; 22.08.2012. lēmums Nr.417; 26.09.2012.lēmums Nr.445):

1. No pielikuma Nr. 2 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
sadaļas Būvvaldes izslēgt šādas štata vienības:
Amata saime
(apakš saime),
Amats
Koeficients
Slodzes
Amatalga
līmenis
Piezīmes
Vecākais
būvinspektors
0,65
1
Ls
741
51. III
Ainavu arhitekte
0,6
1
Ls
684
51. III
Būvinspektors
0,46
0,5
Ls
262
51. III
2. Pielikuma Nr. 2 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” sadaļu
Būvvalde izteikt šādā redakcijā:
Amata saime
Amats
Koeficients Slodzes Amatalga (apakš saime),
Piezīmes
līmenis
1 Galvenais arhitekts
0.70
1
Ls 798
51.IVB
2 Būvinspektors
0.65
1
Ls 741
51.III
3 Teritorijas plānotājs
0.65
1
Ls 741
51.III
3
Ls 2’280

3. Lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.novembrī.
Lēmums Nr.497. Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums uz 1 lp. un iesniegums uz 9 lp.
pievienoti protokolam.
4.§
Par dalību projektā „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs”
(ziņo S.Kacara)
Pamatojoties uz 2012.gada 10.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot
„PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis,
K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts
ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” īstenošanā
Salacgrīvas vidusskolā.
2. Nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanas
kopējām izmaksām Salacgrīvas vidusskolā.
3. Pilnvarot Valsts reģionālās attīstības aģentūru veikt centralizētu ugunsaizsardzības
sistēmu iepirkumu un noslēgt iepirkuma līgumu pašvaldības vārdā.
Lēmums Nr.498. Apliecinājuma projekts uz 1 lp. pievienots protokolam.
5.§
Par ceļa zīmju uzstādīšanu pie Liepupes vidusskolas
(ziņo Ž.Andže)
Pamatojoties uz Liepupes vidusskolas direktora Ž. Andžes 2012.gada 4.oktobra
iesniegumu (reģ.Nr.3-18/270), saskaņā ar 2012.gada 10.oktobra Attīstības komitejas un Finanšu
komitejas atzinumiem par satiksmes organizāciju pie Liepupes vidusskolas uz ceļa V137 „Stūrīši
– Jelgavkrasti – Lembuži”, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance,
I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Uzstādīt aizlieguma ceļa zīmes Nr.327 „Stāvēt aizliegts” ar papildplāksnēm Nr.823
„Darbības laiks darba dienās ar norādi no 8.00 līdz 17.00” un Nr.803 „Darbības zona 50
metri”, atbilstoši pielikumam Nr.1.
2. Ceļa zīmes uzstādīt par autoceļa fonda līdzekļiem.
3. Uzdot Salacgrīvas novada domes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim J. Bergam
saskaņot zīmju uzstādīšanas shēmu Ceļu satiksmes drošības direkcijā un nodrošināt to
uzstādīšanu.
Lēmums Nr.499. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
6.§
Par adreses maiņu ēkām Salacgrīvas pagastā
Pamatojoties uz [..], dzīvojoša [..], Salacgrīvas novadā 2012.gada 1.oktobrī Salacgrīvas
novada domē saņemto (reģ.nr. 3-16.1/762) iesniegumu par adreses maiņu ēkām Salacgrīvas
pagastā un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2012.gada 10.oktobra sēdes

atzinumu, kā arī Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 34.panta pirmās daļas 2.punktu, kas
nosaka, ka nekustamā īpašuma sastāvā iekļauj vienā zemes vienībā esošās būves kā patstāvīgu
nekustamo īpašumu un 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 (Ž.Andže,
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, K.Ķemers, L.Jokste,
I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt palīgēkai ar kadastra apzīmējumu [..] uz adresi: Veczemi 6, Salacgrīvas pagasts,
Salacgrīvas novads.
2. Mainīt palīgēkai ar kadastra apzīmējumu [..] adresi uz adresi: Veczemi 7, Salacgrīvas
pagasts, Salacgrīvas novads.
Lēmums Nr.500. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

7.§
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 22.augusta lēmumā Nr.407 „Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskām personām Salacgrīvas un Ainažu pilsētās”
[..]
5. Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas
2012.gada 10.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane,
V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Grozīt Salacgrīvas novada domes 2012.gada 22.augusta lēmumu Nr.407 „Par zemes
tiesību izbeigšanu fiziskām personām Salacgrīvas un Ainažu pilsētās” un atcelt lēmuma
punktu Nr.4.
Lēmums Nr.501.

8.§
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.marta lēmumā Nr.168 „Par
nosaukumu piešķiršanu zemes gabaliem Liepupes pagastā”
Pamatojoties uz AS „Latvijas valsts meži” 2012.gada 28.septembrī Salacgrīvas novada
domē saņemto (reģ.nr. 3-11/932) 25.09.2012. vēstuli Nr.4.1-1.2-07um-150-12-1146 „Par īpašuma
nosaukuma precizēšanu atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrētajam” un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2012.gada 10.oktobra
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, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane,
V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Grozīt Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.marta lēmuma Nr.168 „Par nosaukumu
piešķiršanu zemes gabaliem Liepupes pagastā” 2.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
„Piešķirt zemes vienībām Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā ar kadastra apzīmējumiem
6660 004 0100 un 6660 008 0129 nosaukumu: „Sīpolu masīvs”.”
Lēmums Nr.502. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

9.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam „Silnieki” ar kad. Nr. [..]
1. Izskatot nekustamā īpašuma „Silnieki” (kad. Nr. [..]) īpašnieka [..] (p.k. [..]) 2012.gada
14.septembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/713) par nekustamā īpašuma sadalīšanu, Salacgrīvas
novada dome konstatē, ka:
1.1.Nekustamais īpašums „Silnieki” (kad. Nr. [..]) sastāv no divām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu [..] un [..];
1.2. No nekustamajā īpašumā „Silnieki” ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] paredzēts atdalīt zemes gabalu 6.0 ha platībā;
1.3.Nekustamā īpašuma „Silnieki” ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
[..], Salacgrīvas novada 19.08.2009 saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem”
(turpmāk Liepupes teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Liepupes pagasta padomes 2008.
gada 10. septembra saistošajos noteikumos Nr.12/2008. ”Liepupes pagasta teritorijas plānojums”,
atļautā izmantošana ir lauksaimniecības un lauku apbūves zeme, kur minimālais zemes gabala
lielums ir noteikts 2.0 ha;
1.4.Liepupes pagasta teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.1.5. punktā teikts, ka
pamats jaunu zemes vienību noteikšanai un esošo zemes vienību izmaiņām ir zemes ierīcības
projekts;
1.5.Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts nosaka, ka zemes
ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
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
10.oktobra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane,
V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1.Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā „Silnieki” ietilpstošo zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu [..] atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt
zemes ierīcības projektu.
2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā „Silnieki” (kad. Nr. [..])
ietilpstošajai zemes vienībai 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 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.503. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam.

10.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam „Pērnavas ielā 41A” ar kad. Nr. [..]
1. Izskatot nekustamā īpašuma „Pērnavas ielā 41A” (kad. Nr. [..]) īpašnieces [..] p.k.[..]
pilnvarotās personas [..], p.k.[..], 2012.gada 24.septembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/743) par
nekustamā īpašuma sadalīšanu, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka:
1.1.Nekustamais īpašums „Pērnavas ielā 41A” (kad. Nr. [..]) sastāv no diviem zemes
gabaliem ar kadastra apzīmējumu [..] un [..];
1.2. No nekustamajā īpašumā „Pērnavas ielā 41A” (kad. Nr. [..]) ietilpstošā zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu [..] paredzēts atdalīt zemes gabalu 3300m2 platībā;
1.3.Nekustamā īpašuma īpašumā „Pērnavas ielā 41A” (kad. Nr. [..]) ietilpstošajam zemes
gabalam ar kadastra apzīmējumu [..], Salacgrīvas novada 19.08.2009 saistošajos noteikumos Nr.6
„Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas
pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr.42.
”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums”, paredzētās izmantošanas ir mežu un
mežaparku teritorija, un savrupmāju apbūves teritorija, kurā minimālais zemes gabala lielums ir
noteikts 2500 m2;
1.4. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6. punktā, cita starpā, teikts, ka
zemesgabalu drīkst sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot
detālplānojumu vai, vienkāršā situācijā, ja pilsētas Dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu;
1.5.Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts nosaka, ka zemes
ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
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
10.oktobra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane,
V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1.Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā „Pērnavas ielā 41A” (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 „Pērnavas ielā 41A” (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.
Lēmums Nr.504. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 7 lp. pievienoti protokolam.

11.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
Izskatījusi SIA „Limbažu mērniecības biroja” iesniegumu, par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Liepupes dzirnavas”
(kad. Nr. [..]) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu [..] un [..], 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 10.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže,
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, K.Ķemers, L.Jokste,
I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā „Liepupes dzirnavas” (kad.
Nr. [..]) ietilpstošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu [..] un [..].
2. Saglabāt nekustamā īpašuma „Liepupes dzirnavas” ietilpstošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanas rezultātā izveidotajai 1. zemes vienībai 4.0 ha platībā (platība
precizējama pēc zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Liepupes
dzirnavas” un uz zemes gabala esošajām ēkām adresi: Liepupes dzirnavas, Liepupe, Liepupes
pagasts, Salacgrīvas novads, kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods 0101)
0.82 ha platībā;
- dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas
(NĪL kods 0501) 0.6 ha platībā;
- individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪL kods 0601) 2.58 ha platībā.
3. Saglabāt nekustamā īpašuma „Liepupes dzirnavas” ietilpstošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanas rezultātā izveidotajai 3. zemes vienībai 1.2 ha platībā (platība
precizējama pēc zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Liepupes
dzirnavas”, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
- individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪL kods 0601) 0.52 ha platībā;
- fizisko vai juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (NĪL
kods 0302) 0.68 ha platībā.
4. Piešķirt nekustamā īpašuma „Liepupes dzirnavas” ietilpstošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanas rezultātā izveidotajai 2. zemes vienībai 3.4 ha platībā (platība
precizējama pēc zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Saušas”, un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas (NĪL kods 0501) 3.4 ha platībā.
5. Piešķirt nekustamā īpašuma „Liepupes dzirnavas” ietilpstošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanas rezultātā izveidotajai 4. zemes vienībai 1.8 ha platībā (platība
precizējama pēc zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Saušas”, un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
- individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪL kods 0601) 0.31 ha platībā;
- fizisko vai juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (NĪL
kods 0302) 1.49 ha platībā.
Lēmums Nr.505. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

12.§
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26.septembra lēmumā Nr.459 „Par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā”
Saskaņā ar 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 6.1.punktu, kas nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst
atkārtoties, un 8.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome maina nosaukumu saskaņā ar zemes
ierīcības projektu un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālas nodaļas vēstuli Nr. Nr.1003/178580-2/1, kurā norādīts: „adrese „Birznieki”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads jau ir
apstiprināta ar Liepupes pagasta padomes 2005.gada 26.janvāra lēmumu Nr.3/34. „Par Liepupes
pagasta adrešu sarakstu”. Ar šo lēmumu apstiprinātā adrese ir piesaistīta ēkām ar kadastra
apzīmējumiem [..]. Lūdzam pārskatīt un grozīt Lēmumu un apstiprināt adresi ēkām ar kadastra
apzīmējumiem [..] atbilstoši Adresācijas noteikumu prasībām.” Kā arī pamatojoties uz 2012.gada
10.oktobra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane,
V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Grozīt Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26.septembra lēmuma Nr.459 „Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes
gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā” (protokols Nr.12; 17.§) 2.punktu un izteikt to sekojošā
redakcijā: „Piešķirt nekustamā īpašuma „Birznieki” (kad. Nr. [..]) ietilpstošās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanas rezultātā izveidotajai 1. zemes vienībai 8.1 ha platībā
(platība precizējama pēc zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu:
„Birznieki 1”, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība lauksaimniecība (NĪL kods 0101) 8.1 ha platībā un uz zemes gabala
esošajām ēkām adresi- Birznieki 1, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.”
Lēmums Nr.506.

13.§
Par zemes nomas līguma slēgšanu nekustamam īpašumam Salas ielā 2, Salacgrīvā
(ziņo G.Paegle)
[..]
2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma" 26.panta
otro, trešo un ceturto daļu, MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu”, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka,
S.Eglīte, J.Prīmanis, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” –
nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..] par zemes gabala nomu Salas ielā 2,
Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 004 0163 (1295kv.m platībā), saskaņā ar pielikumu Nr.1, nosakot:
2.1.1. nomnieks nomas tiesības iegūst ar 2012.gada 1.janvāri;
2.1.2. zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi;
2.1.3. zemes nomas maksu – 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta kadastrālās vērtības, kas
zemes gabalam sastāda 3626Ls, no kuriem 1,5% ir 54,39Ls gadā;
2.1.4. papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto PVN (pievienotās vērtības
nodokli) un nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.507. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.

14.§
Par zemes nomas līguma slēgšanu nekustamam īpašumam Jāņa ielā 3A, Salacgrīvā
[..]
2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums" 26.panta
otro, trešo un ceturto daļu, 30.10.2007. MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu”, 7.2.punktu, kā arī ņemot vērā to, ka Valsts zemes dienesta kadastrālā
vērtība zemes gabalam ½ domājamās daļas apmērā ir 586Ls, no kuriem 1,5% ir 8,79Ls, un līdz
ar to zemes nomas maksa ir 8,79Ls gadā, kas ir mazāk kā 30.10.2007. MK noteikumu Nr. 735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2 punktā noteiktā minimālā apbūvēta
zemesgabala nomas maksa, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance,
I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..] par zemes gabala nomu Salacgrīvā, Jāņa
ielā 3A, kadastra Nr. 6615 004 0177 (ar kopējo platību 1172 kv.m, 1/2 domājamās daļas apmērā),
saskaņā ar pielikumu Nr.1, nosakot:
2.1.1. nomnieks nomas tiesības ieguvis ar 2012.gada 1.janvāri;
2.1.2. zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi;
2.1.3. zemes nomas maksu – 2012.gadā 10 Ls gadā, sākot ar 2013.gada 1.janvāri - 20 Ls gadā;
2.1.4. papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto PVN (pievienotās vērtības
nodokli) un nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.508. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.

15.§
Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
[..]
Lēmums Nr.509. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

16.§
Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
[..]
Lēmums Nr. 510.

17.§
Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
[..]
Lēmums Nr.511.

18.§
Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
[..]
Lēmums Nr.512. Pielikums uz lp. pievienots protokolam.

19.§
Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
[..]
Lēmums Nr.513.

20.§
Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
[..]
Lēmums Nr.514.

21.§
Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
[..]
Lēmums Nr.515.
22.§
Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
[..]
Lēmums Nr.516.

23.§
Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
[..]
Lēmums Nr.517.

24.§
Izpildrīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no [..]
[..]
Lēmums Nr.518.

25.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu par nekustamo
īpašumu [..]
[..]
4.Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām"
25.panta trešo daļu un pirmās daļas 3. punktu, saskaņā ar 2012.gada 10.oktobra Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Dzēst [..], personas kods, [..], kurš miris 2007.gada 09. oktobrī, nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par nekustamo dzīvokļa un zemes īpašumu [..] ar kadastra Nr. [..] – Ls 19.72.
Līdz ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēst nokavējuma naudu Ls 2.95. Kopējā dzēsuma
summa - Ls 22.67 (divdesmit divi lati un 67 santīmi).
Lēmums Nr.519.

26. Papildus darba kārtības jautājumi:
26.1. §
Par adreses piešķiršanu palīgēkai Ainažu pagastā
Saskaņā ar [..] 2012.gada 11.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto (reģ.Nr. 316.1/785) 10.10.2012. iesniegumu par adreses piešķiršanu palīgēkai Ainažu pagastā un
pamatojoties uz 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 (Ž.Andže,
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, K.Ķemers, L.Jokste,
I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Piešķirt palīgēkai – lopbarības novietnei, kas atrodas uz zemes vienības Salacgrīvas novadā,
Ainažu pagastā ar kadastra apzīmējumu [..] adresi: Vecpuriņi 1, Ainažu pagasts, Salacgrīvas
novads, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.520. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.

26.2.§
Par kredīta ņemšanu projekta „Multifunkcionālā centra izveide Salacgrīvā” realizācijai

Pamatojoties uz Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2012.gada
20.aprīļa lēmumu Nr.09.6/2-11/1210, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane,
V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Lai realizētu Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģijas
īstenošana" atbalstīto projektu „Multifunkcionālā centra izveide Salacgrīvā”, ņemt kredītu
Ls 180020 apmērā (viens simts astoņdesmit tūkstoši divdesmit 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. 2012.gads – 85000 Ls (astoņdesmit pieci tūkstoši lati).
2.2. 2013.gads – 95020 Ls (deviņdesmit pieci tūkstoši divdesmit lati).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
4. Atcelt 2012.gada 25.aprīļa Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.234 „Par kredīta ņemšanu
projekta „Multifunkcionālā centra izveide Salacgrīvā” realizācijai” (protokols Nr.6; 43.6.§).
Lēmums Nr.521.

Informācija
1) Galvenā arhitekta pienākumu izpildītāja G.Upīte ziņo par sagatavoto priekšlikumu par koku
stādīšanu saskaņā ar protokolam pievienoto pielikumu uz 3 lp.
D.Straubergs: Jārēķinās ar A1 rekonstrukciju.
G.Upīte: Svētciema posmā rekonstrukcija jau ir notikusi.
D.Straubergs: Vizuāli neizskatīgo vieto aizsegšanai piemērotāki ir mūžzaļie koki. Varbūt jādomā
par alejas izveidošanu no ozoliem par godu kādam notikumam?
S.Līsmane: Koki lielo ceļu malās nav droši.
G.Upīte: Pilsētā ozolus nevajadzētu stādīt, jo pēc tam nav iespējams ierakt komunikācijas.
S.Eglīte: Varbūt varētu turpināt bijušās ministres L.Mūrnieces iesākto akciju – ozolus stādīt pie
Latvijas – Igaunijas robežas. Varbūt piedāvāt Likteņdārzam 100 ozolus? Ozolu stādu dāvinātājs
pats nevar to paveikt, pašvaldība, iespējams, varētu palīdzēt.
K.Ķemers: Tā kā notiks Zvejnieku parka rekonstrukcija, varbūt tur iespējams iestādīt ozolus?
G.Upīte: Ozolus nevar stādīt ne tuvu celiņiem, ne komunikācijām, jo liela sakņu sistēma.
Deputāti aicina izskatīt vēl kādas iespējas koku stādīšanai, vienojas pie jautājuma
atgriezties nākošā domes sēdē, izskatīt saņemtos priekšlikumus.
2) Ekonomiste – budžeta plānotāja I.Lazdiņa ziņo par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi
uz 2012.gada 1.oktobri saskaņā ar protokolam pievienoto pielikumu uz 7 lp.
Sēdi slēdz plkst. 16:00.
Kārtēja domes sēde – 2012.gada 14.novembrī plkst.15:00.

Sēdes vadītājs

Dagnis Straubergs

___________________

Protokolētāja

Inita Hartmane

