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
2014.gada 22.janvārī

Nr. 1

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:
1. Dagnis Straubergs
2. Skaidrīte Eglīte
3. Jānis Cīrulis
4. Sanita Šlekone
5. Anda Alsberga
6. Māris Trankalis
7. Andris Zunde
8. Inga Čekaļina
9. Gints Šmits
10. Aleksandrs Rozenšteins
11. Lija Jokste
12. Aija Kirhenšteine
13. Normunds Tiesnesis
14. Ilona Balode
15. Dace Martinsone

piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
nepiedalās (personiski iemesli)
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
nepiedalās (personiski iemesli)

Domes sēdē piedalās:
Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada
domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste,
Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja, Digna Būmane – Salacgrīvas
novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes
vadītāja, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Sarma Kacara – Salacgrīvas
novada domes projektu vadītāja, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas
vadītāja, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Gunta Kristiņa –
Salacgrīvas novada domes personāla speciāliste, Sandra Kuka – Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas direktore, Vineta Krūze – Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja, Pārsla
Dzērve – Salacgrīvas kultūras nama direktore, Artūrs Aļebastrovs – Salacgrīvas novada domes
iestādes „Zvejnieku parks” pārvaldnieks, Liene Eglīte – Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu
centra „BĀKA” vadītāja, Dzintra Eizenberga – Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības centra
vadītāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja, galvenā arhitekte, Anita Holma –

Salacgrīvas novada sociālā dienesta vadītāja, Maruta Pirro – Salacgrīvas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja
Uzaicināti un piedalās: Salacgrīvas tūrisma informācijas centra direktora amata kandidāte Liene
Tiesnese, biedrības „Svētciema attīstības biedrība” valdes locekle Ieva Alpa – Eizenberga,
Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pārstāvji Raimonds Ernšteins un
Jānis Kauliņš.
DARBA KĀRTĪBA
1. Par Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktora iecelšanu
2. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 14.augusta lēmumā Nr.353 „Par
Salacgrīvas novada domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas
apstiprināšanu”
3. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26.septembra lēmumā Nr. 473 „Par
Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo cirsmu izsoles rīkošanu un cirsmu novērtēšanas
komisijas apstiprināšanu”
4. Par Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas nolikuma apstiprināšanu
5. Par grozījumiem Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikumā
6. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta
saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu
7. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011. gada 16.
februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”” apstiprināšanu
8. Par samaksu par vientuļu, gados vecu cilvēku un invalīdu aprūpi mājās
9. Par Salacgrīvas novada pašvaldības dzīvokļa [..] sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu
10. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā [..]
11. Par īres tiesību piešķiršanu [..]
12. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz desmit gadiem ar zvejnieku
saimniecību „Kuģu piestātne”
13. Par cirsmu saimniecībās „Buki”, „Dzirnas” un „Morīši”, Liepupes pagastā nogabalu
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
14. Par pašvaldībai piekritīgā šķūņa ar kadastra apz.6660 009 0341 005 Liepupes pagastā,
nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mednieki”, dz.1, Salacgrīvas pagastā pārdošanu par
izsolē nosolīto cenu
16. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala
„Elodejas”, Liepupes pagastā pārdošanu par nosacīto cenu
17. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala
Atlantijas ielā 52, Salacgrīvā pārdošanu par nosacīto cenu
18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
[..]
19. Par zemes nomas līguma slēgšanu nekustamā īpašumā Sidrabiņi, Liepupes pagastā
20. Par zemes nomas līguma slēgšanu nekustamā īpašumā Ozolu ielā 5, Ainažos
21. Par pašvaldības zemes gabalu Blaumaņa ielā 8 un Tērces ielā 10, Salacgrīvā iznomāšanu
un nomas līgumu slēgšanu
22. Par zemes gabala daļas Salacgrīvā ar kadastra apzīmējumu 6615 006 0093 iznomāšanu
23. Par nolikuma „Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to
apmēru” apstiprināšanu
24. Par nolikuma „Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā un to
apmēru” apstiprināšanu
25. Par nolikuma „Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem kultūrā un to
apmēru” apstiprināšanu
26. Par finansiālu atbalstu biedrības „Dvēseles dziesma” projekta „Baznīcas tehniskās telpas
rekonstrukcija Lielsalacas Evanģēliski luteriskā baznīcā” realizēšanai

27. Par foto biedrības „Salacgrīva” projekta „Starptautiskā jauniešu vides nometne „Go Global
– Go green”” līdzfinansēšanu
28. Par finansiālu atbalstu biedrības „Svētciema attīstības biedrība” projekta „Saieta telpu
izveidošana Svētciemā” realizēšanai
29. Par saistošo noteikumu Nr. B–14 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013.gada pamata
un speciālā budžeta izpildi” apstiprināšanu
30. Papildus darba kārtības jautājumi:
30.1.Par reklāmas laukuma uz ēkas, Mehanizācijas ielā 2A, Svētciemā, nekustamā
īpašuma Pērnavas ielā, Salacgrīvā un Dārza ielā 1, Ainažos izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Informācija:
1.Par deputātu skaita iespējamo samazināšanu
2.Pārskats par Salacgrīvas novada bāriņtiesas darbu 2013.gadā (ziņo Salacgrīvas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja M.Pirro)
3.Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 25 gadiem (ziņo Salacgrīvas novada
domes teritorijas plānotāja V.Krūze)
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 29
jautājumiem un 1 papildus darba kārtības jautājumu. Deputātiem balsojot PAR- 13 (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību.

1.§
Par Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktora iecelšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāta
konkursa pretendentu atlases rezultātiem un saskaņā ar 2014.gada 15.janvāra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 12 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Normunds
Tiesnesis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iecelt Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktora amatā LIENI TIESNESI,
personas kods [..].
2. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada. 23.janvāri.
Lēmums Nr.1.
2. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 14.augusta lēmumā Nr.353 „Par
Salacgrīvas novada domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas
apstiprināšanu”
Pamatojoties uz 2014.gada 15.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot
PAR- 12 (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija

Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas
darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt sekojošus grozījumus Salacgrīvas
novada domes 2013.gada 14.augusta lēmumā Nr.353 „Par Salacgrīvas novada domes pasažieru
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas apstiprināšanu” (protokols Nr.11; 3.§):
1. Izslēgt no Salacgrīvas novada domes komercpārvadājumu licencēšanas komisijas pašvaldības
iestādes „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs” direktoru Juri Zālīti.
2. Iecelt par Salacgrīvas novada domes komercpārvadājumu licencēšanas komisijas locekli
priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli.
Lēmums Nr.2.
3. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26.septembra lēmumā Nr. 473 „Par
Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo cirsmu izsoles rīkošanu un cirsmu novērtēšanas
komisijas apstiprināšanu”
Saskaņā ar 2014.gada 15.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot
PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ veikt sekojošus grozījumus 2012.gada 26.septembra lēmumā Nr. 473 „Par
Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo cirsmu izsoles rīkošanu un cirsmu novērtēšanas
komisijas apstiprināšanu” (protokols Nr.12; 31.§):
1. Izteikt lēmuma 2. punktu jaunā redakcijā:
„2. Apstiprināt cirsmas nogabalu novērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs –
komisijas locekļi:

domes izpilddirektors;
padomniece juridiskajos jautājumos;
finanšu nodaļas vadītāja;
nekustamo īpašumu speciāliste”.

Lēmums Nr.3.
4. §
Par Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas nolikuma apstiprināšanu
(ziņo J.Cīrulis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 99.pantu, kā
arī ņemot vērā Limbažu novada pašvaldības 14.01.2014. vēstuli Nr. 4-13.3/14/37, Limbažu
novada domes 2013.gada 27.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 24,10.§), 2014.gada
13.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2014.gada 15.janvāra Finanšu
komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas nolikumu jaunā redakcijā,
saskaņā ar pielikumu.

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu ar Salacgrīvas novada domes
2009.gada 19.novembra lēmuma Nr. 329 (protokols Nr. 9; 1.§) 2.punktu apstiprināto Limbažu un
Salacgrīvas novadu sporta skolas nolikumu.
Lēmums Nr.4. Pielikums uz 6 lp. un iesniegums uz 9 lp. pievienoti protokolam.
5. §
Par grozījumiem Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikumā
Pamatojoties uz 2014.gada 13.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2014.gada 15.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus
grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta lēmumu Nr.109 (protokols Nr.4;
5.§) „Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā
nolikumā (turpmāk – nolikums):
1. Nolikuma 11.punktā vārdus „Skolas padomes nolikums, Pedagoģiskās padomes nolikums”
aizstāt ar vārdiem „Skolas padomes reglaments, Pedagoģiskās padomes reglaments” .
2. Nolikuma 29.punktu izteikt šādā redakcijā:
„29. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam skolā darbojas skolas padome.”
3. Nolikuma 30.punktu izteikt šādā redakcijā:
„30. Skolas padome darbojas saskaņā ar Skolas padomes reglamentu, ko saskaņojot ar
skolas direktoru, izdod pati padome.”
4. Nolikuma 38.punktā „37.1.” apakšpunktu pārsaukt par „38.1.” ,
„37.2.” apakšpunktu pārsaukt par „38.2.”.
5. Nolikuma 39.punktā „37.1.” apakšpunktu pārsaukt par „39.1.”,
„37.2.” apakšpunktu pārsaukt par „39.2.”.
Lēmums Nr.5. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
6. §
Par saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta
saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu
(ziņo D.Būmane)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu un trešo daļu,
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu" 18.punktu, ņemot vērā 2014.gada 15.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu
atzinumus, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada
20.marta saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā””, saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.6. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.

7. §
Par saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011. gada 16. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”” apstiprināšanu
(ziņo A.Holma)
D.Straubergs izsaka priekšlikumu, noapaļot saistošajos noteikumos norādītās summas, ja tas
nerada problēmas ar plānoto budžetu.
A.Holma atbalsta priekšlikumu, ja būs nepieciešams – veikšu grozījums budžeta tāmē.
L.Jokste ierosina summas noapaļot uz augšu.
D.Lejniece norāda, ka saistošo noteikumu projektā 2. un 3.punkā pabalsta apmērs netiek mainīts,
tā ir tikai matemātiska pāreja uz euro.
D.Straubergs izsaka priekšlikumu noteikt pabalsta apmēru sekojoši: saistošo noteikumu 11.punktā
– 75.00 euro; 15.1.apakšpunktā – 100 euro; 15.2.apakšpunktā 45 euro.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem saistošajos
noteikumos, attiecīgi lēmuma pielikumos, 11.punktā aizstājot skaitli un vārdu „64.03 euro” ar
skaitli un vārdu „75.00 euro”; 15.1.apakšpunktā aizstājot skaitli un vārdu „ 85.37 euro” ar skaitli
un vārdu „100 euro”; 15.2. apakšpunktā aizstājot skaitli un vārdu „ 28.46 euro” ar skaitli un vārdu
„45 euro”.
Pamatojoties uz 2014.gada 13.janvāra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un
2014.gada 15.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011.
gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”
saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Pieņemt zināšanai informāciju par saistošajos noteikumos paredzēto summu latos
pārrēķinu uz euro, saskaņā ar pielikumu Nr. 3.
Lēmums Nr.7. Pielikumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
8. §
Par samaksu par vientuļu, gados vecu cilvēku un invalīdu aprūpi mājās
(ziņo A.Holma)
Pamatojoties uz 2014.gada 13.janvāra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un
2014.gada 15.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt aprūpētājiem samaksu par vientuļu, gados vecu cilvēku un invalīdu aprūpi mājās:
pirmā līmeņa aprūpei 31 EUR mēnesī un otrā līmeņa aprūpei 47 EUR mēnesī.
2. Samaksa tiek diferencēta pēc aprūpētāja darba apjoma stundās (19.08.2009. saistošie
noteikumi Nr.4 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Salacgrīvas novadā”).
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes
2011.gada 15.jūnija lēmumu Nr. 325 „Par samaksu par vientuļu, gados vecu cilvēku un
invalīdu aprūpi mājās” (protokols Nr.7; 6.§).
Lēmums Nr.8.

9. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības dzīvokļa „Patkuļi” Nr.7, Salacgrīvas pagastā, sociālā
dzīvokļa statusa atcelšanu
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
4.panta pirmo daļu, saskaņā ar 2014.gada 15.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības dzīvoklim Nr. 7. „Patkuļos”, Salacgrīvas
pagastā.
Lēmums Nr.9.
10. §
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā [..]
[..]
Lēmums Nr.10. Iesniegums uz 10 lp. pievienots protokolam.
11. §
Par īres tiesību piešķiršanu [..]
[..]
2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un
īrnieks”, Civillikuma 1488.pantu kas nosaka, ja darījumam jābūt noslēgtam rakstiskā formā, bet
tas nav izdarīts, tad darījumam, ko izpildījušas abas puses ir tādas pašas sekas, kādas tam būtu, ja
tas būtu uzrakstīts, un saskaņā ar 2014.gada 15.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu
atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Noslēgt ar [..], personas kods [..], dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa [..] ar kopējo
platību 27,1 kv.m.
2.2. Noteikt dzīvojamās telpas īres maksu EUR 0,14 par 1 m2 mēnesī.
2.3. [..] noslēgt dzīvokļa īres līgumu viena mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas brīža.
2.4. Slēdzot īres līgumu, noteikt līguma termiņu 5 (pieci) gadi.
Lēmums Nr.11.
12. §
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu uz desmit gadiem ar zvejnieku
saimniecību „Kuģu piestātne”
1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi zvejnieku saimniecības „Kuģu piestātne” (Reģ. Nr.
44101029576, juridiskā adrese Liepupe 15-3, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads) īpašnieka
[..] 2014.gada 9.janvāra iesniegumu (2014.gada janvārī reģ.Nr.3-16.2/8) ar lūgumu, noslēgt
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos uz desmit gadiem.
Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
2. Atbilstoši 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 30.punkta prasībām

zvejnieku saimniecības iesniegumam „Kuģu piestātne” iesniegumam pievienoti šādi
dokumenti: zvejnieku saimniecības reģistrācijas apliecības kopija (izdota 15.01.1999.) un
2013.gada 5.decembrī LR Zemkopības ministrijas izsniegtā speciālā atļauja (licence) Nr. ZK576.
3. Pamatojoties uz iepriekšminēto un „Zvejniecības likuma” 7.panta otro un sesto daļu un
Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 17., 27. un 62. punktu, Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1375 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
piekrastes ūdeņos” 5.punktu un ņemot vērā 2014.gada 15.janvāra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumus, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
3.1. Iznomāt no 2014.gada 1.februāra rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas
jūras līča piekrastes ūdeņos uz desmit gadiem zvejnieku saimniecībai „Kuģu piestātne”
(juridiskā adrese: Liepupe 15-3, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, Reģ. Nr.
44101029576).
3.2. Iedalīt zvejnieku saimniecībai „Kuģu piestātne” zvejas rīku limitu zvejai 2014.gadā Rīgas
jūras līča piekrastes ūdeņos: divus zivju murdus, trīs lucīšu murdus un divus simtus zivju
āķus.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Valmierā,
Voldemāra Baloža ielā 13a, LV- 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.12. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam.
13. §
Par cirsmu saimniecībās „Buki”, „Dzirnas” un „Morīši”, Liepupes pagastā nogabalu
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs, D.Būmane)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likumu
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”, ņemot vērā 2012.gada 26.septembra lēmumu
Nr. 473 „Par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo cirsmu izsoles rīkošanu un cirsmu
novērtēšanas komisijas apstiprināšanu”, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
filiāles "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" Limbažu nodaļas veikto cirsmu novērtējumu,
2014.gada 7.janvārā cirsmu novērtēšanas komisijas protokolu, kā arī balstoties uz Attīstības un
Finanšu komiteju 2014.gada 15.janvāra sēžu atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.Saskaņā ar veiktajiem cirsmu novērtējumiem, apstiprināt cirsmu nosacītās cenas sekojošām
saimniecībām:

Nr.p.
k.

1

2

Saimniecības
nosaukums

"Buki"
Liepupes
pagasts
"Dzirnas"
Liepupes
pagasts

Zemes vienības
kadastra apz.

kvartāla
Nr.

nogabala
Nr.

Meža
izmantošanas
veids

Izcērtamā
platība
(ha)

Paredzēts
pārdošanai
m3

Nosacītā
cena izsolei
(Eur)

6660 011 0126

1

1;2;3;4

kopšanas cirte

2,9

61,69

620,00

6660 011 0039

1

4

kailcirte

0,09

44,42

1380,00

3

4

"Dzirnas"
Liepupes
pagasts
"Morīši"
Liepupes
pagasts

6660 011 0039

1

1;2;3

kopšanas cirte

1,81

58,30

970,00

6660 011 0125

1

2;3;5

kopšanas cirte

0,48

13,09

120,00

2.Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3.Apstiprināt cirsmu pirkuma līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.

Lēmums Nr.13. Pielikumi uz 6 lp. pievienoti protokolam.
14. §
Par pašvaldībai piekritīgā šķūņa ar kadastra apz.6660 009 0341 005 Liepupes pagastā,
nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
A.Alsberga jautā, kāpēc izsole netiek rīkota Liepupes pagasta pārvaldē?
D.Būmane atbild, ka šis ir izņēmuma gadījums.
1. Izskatījusi [..], Salacgrīvas novada domē saņemto 2014.gada 9.janvārī iesniegumu (reģ. Nr.
3-16.1/9) par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – šķūņa ar kadastra apz.
6660 009 0341 005 „Liepupes skola”, Liepupes pagastā, iznomāšanu, tika
KONSTATĒTS, ka:
1.1.
saimniecības ēka ar kadastra apz. 6660 009 0341 005 ir pašvaldībai piekritīgs
īpašums, kas atrodas novada domes bilancē ar kopējo platību 43,20 kv.m.
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 2010. gada 8. jūnija MK noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem”, saskaņā ar 2014.gada 15.janvāra Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Rīkot nekustamā īpašuma – saimniecības ēkas ar kadastra apz. 6660 009 0341 005
(43,20 kv.m platībā), kas atrodas uz pašvaldības zemes gabala „Liepupes skola” ar
kadastra Nr. 6660 009 0341, Liepupes pagastā (pielikums Nr.1) nomas tiesību mutisku
izsoli, apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2.
2.2. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu saimniecības ēkai ar kadastra apz. 6660 009
0341 005 un kopējo platību 43,20 kv.m vienam mēnesim – 2,76 euro .
2.3. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai, nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās
vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.
2.4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr. 3.
2.5. Apstiprināt nomas līgumu, saskaņā ar pielikumu Nr.4.
Lēmums Nr.14. Pielikumi uz 9 lp., nomas maksas aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp.
pievienoti protokolam.
15. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mednieki”, dz.1, Salacgrīvas pagastā pārdošanu par
izsolē nosolīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25. septembra lēmumu Nr. 428
(protokols 13; 34.§) „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Mednieki”,
dzīvokļa Nr.1, Salacgrīvas pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” un 2013.gada 26.novembra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašuma
atsavināšanas un privatizācijas komisijas protokolu Nr.31, ņemot vērā to, nekustamā īpašuma

nosolītājs [..] ir samaksājusi izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu 340 Ls (trīs simti četrdesmit
lati), t.i., EUR 483,78 (četri simti astoņdesmit trīs euro un 78 centi), balsojot PAR- 13 (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Mednieki”,
dzīvokļa Nr.1, kadastra Nr.6672 900 0285 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 340 Ls (trīs
simti četrdesmit lati), t.i., EUR 483,78 (četri simti astoņdesmit trīs euro un 78 centi) un
noslēgt pirkuma līgumu ar [..].
2. Apstiprināt ar šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.15. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
16. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala
„Elodejas”, Liepupes pagastā pārdošanu par nosacīto cenu
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta
ceturtās daļas 3.punktu, Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumu Nr. 421 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Elodejas”, Liepupes pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” un ņemot vērā to, ka
[..] ir samaksājusi nekustamā īpašuma „Elodejas”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 009 0149
nosacīto cenu Eur 711,44 (septiņi simti vienpadsmit euro un 44 centi) vai Ls 500 (pieci simti lati),
balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma „Elodejas”, kadastra Nr. 6660
009 0149 pārdošanu par nosacīto cenu Eur 711,44 (septiņi simti vienpadsmit euro un 44
centi) vai Ls 500 (pieci simti lati) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.16. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
17. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala Atlantijas
ielā 52, Salacgrīvā pārdošanu par nosacīto cenu
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta
ceturtās daļas 3.punktu, Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17.jūlija lēmumu Nr.310 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Atlantijas ielā 52, Salacgrīvā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”, ņemot vērā to, ka [..]
ir samaksājusi nekustamā īpašuma Atlantijas ielā 52, kadastra Nr. 6615 010 0029 nosacīto cenu Ls
3500 (trīs tūkstoši pieci simti lati), balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma Atlantijas ielā 52 pārdošanu par
nosacīto cenu Ls 3500 (trīs tūkstoši pieci simti lati) vai EUR 4980,05 (četri tūkstoši deviņi
simti astoņdesmit euro un 5 centi) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.17. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
18. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
[..]
1.5. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6. punktā noteikts, ka zemesgabalu drīkst
sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot detālplānojumu vai, vienkāršā
situācijā, ja dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu.
1.6. 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 2014.gada
15.janvāra Attīstības komitejas atzinumu, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamo īpašumu [..], kad. Nr. [..], atbilstoši pievienotajai
shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kad. Nr. [..], 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” prasībām.
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.18. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
19. §
Par zemes nomas līguma slēgšanu nekustamā īpašumā Sidrabiņi, Liepupes pagastā
(ziņo D.Būmane)
Ņemot vērā 2013.gada 3.decembrī Salacgrīvas novada domē saņemto [..] iesniegumu (reģ.
Nr. 3-16.1/921) par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala atsavināšanu „Sidrabiņi”, Liepupes
pagastā, tika KONSTATĒTS:
1. Saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās
daļas 3.punktu [..] ir tiesīga ierosināt pašvaldībai piekrītošo zemes gabala „Sidrabiņi”,
kadastra Nr. 6660 008 0052 atsavināšanu, jo ar 2013.gada 26.novembri īpašumtiesības uz
būvēm ar kadastra apz. 6660 008 0052 001- dzīvojamā māja un būves ar kadastra apz.

6660 008 0052 002 un 6660 008 0052 003 reģistrētas Liepupes pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr. 100000520944 uz [..] vārda.
2. Līdz šim par zemes gabala „Sidrabiņi” nomu zemes zemes nomas līgums bija noslēgts [..],
saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 2012.gada
19.decemba Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 664 „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu fiziskām personām Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā” [..].
3. Saskaņā 30.10.2007. MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 4., 7., 7.1 punktu, kā arī ņemot vērā to, ka ar 2013.gada 26. novembri [..] ir ieguvis
īpašuma tiesības uz būvēm, kas reģistrētas Liepupes pagasta zemes grāmatu nodalījumā
Nr. 100000520944 un pamatojoties uz 2014.gada 15.janvāra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala
„Sidrabiņi”, kadastra Nr. 6660 008 0052 nomu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3.2.
Noteikt zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi;
3.3.
zemes nomas maksu – 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28 euro gadā.
3.4.
Zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis īpašuma
tiesības uz uz būvēm ar kadastra apz. 6660 008 0052 001- dzīvojamā māja un būves ar
kadastra apz. 6660 008 0052 002 un 6660 008 0052 003, tas ir ar 2013.gada
26.novembri.
3.5.
Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto PVN un nekustamā
īpašuma nodokli.
4. Noteikt, ka lauku apvidus zemes nomas līgums, kas noslēgts ar [..] 2013.gada 10.janvārī
Nr. 8-2.1/1 – zaudē spēku ar 2013.gada 26.novembri.
5. Nekustamā īpašuma nodaļai veikt visas darbības, kas saistītas ar zemes gabala kadastrālo
uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, lai saskaņā ar likumu
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” nodotu atsavināšanai zemes gabalu
Sidrabiņi”, kadastra Nr. 6660 008 0052.
3.1.

Lēmums Nr.19. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam.
20. §
Par zemes nomas līguma slēgšanu nekustamā īpašumā Ozolu ielā 5, Ainažos
(ziņo D.Būmane)
Ņemot vērā 2013.gada 16.decembrī Salacgrīvas novada domē saņemto [..], dzīvojoša [..]
iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/948) par zemes gabala atsavināšanu Ozolu ielā 5, Ainažos, tika
KONSTATĒTS:
1. Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma" 26.pantu neizpirktās pilsētu zemes nomas līgums par
zemes gabala Ozolu ielā 5, kadastra 6605 003 0033 nomu bija noslēgts ar [..] 2012.gada
10.janvārī Nr. 8-2.1/1, jo [..] ar 2009.gada 16.marta Ainažu pilsētas domes lēmumu
izbeigtas zemes lietošanas tiesības.
2. Līguma punkts 7.1.1. paredz, ka līgums izbeidzas, ja nomnieks ir zaudējis īpašuma tiesības
uz ēkām, kas atrodas uz zemesgabala.
3. Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000523395 ēkām Ozolu ielā 5, Ainažos,
kadastra Nr. 6605 503 0002 īpašnieks ar 2013.gada 13.septembri ir [..], personas kods [..].
4. Saskaņā 30.10.2007. MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 4., 7., 7.1 punktu, kā arī ņemot vērā to, ka ar 2013.gada 13.septembri [..], personas

kods [..] ir ieguvis īpašuma tiesības uz māju un saimniecības ēku Ozolu ielā 5, Ainažos,
pamatojoties uz 2014.gada 15.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot
PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Slēgt zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..], par pašvaldībai piekrītoša
zemes gabala Ozolu ielā 5, Ainažos, kadastra Nr. 6605 003 0033 (1200 kv.m platībā)
nomu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
4.2.
Noteikt zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi;
4.3.
zemes nomas maksu – 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28 euro gadā.
4.4.
Zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis īpašuma
tiesības uz ēkām – dzīvojamo māju [..] un saimniecības ēku [..], kas reģistrētas Ainažu
pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000523395 uz [..], personas kods [..] vārda,
tas ir ar 2013.gada 13.septembri;
4.5.
papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto PVN un nekustamā
īpašuma nodokli.
5. Noteikt, ka nomas līgums, kas noslēgts ar [..] 2012.gada 10.janvārī Nr. 8-2.1/1 – zaudē
spēku ar 2013.gada 13.septembri.
6. Nekustamā īpašuma nodaļai veikt visas darbības, kas saistītas ar zemes gabala kadastrālo
uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, lai saskaņā ar likumu
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” nodotu atsavināšanai zemes gabalu
Ozolu ielā 5, Ainažos, kadastra Nr. 6605 003 0033.
4.1.

Lēmums Nr.20. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
21. §
Par pašvaldības zemes gabalu Blaumaņa ielā 8 un Tērces ielā 10, Salacgrīvā iznomāšanu un
nomas līgumu slēgšanu
(ziņo D.Būmane)
1. Zemes gabals Blaumaņa ielā 8 ir Salacgrīvas novada domei piederošs īpašums, kas sastāv no
zemes gabala ar kadastra apz. 6615 006 0156 (12 416 kv.m platībā) un uz pašvaldības vārda
reģistrēts zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 100000435586.
2. Zemes gabals Tērces ielā 10 ir Salacgrīvas novada domei piederošs īpašums, kas sastāv no
zemes gabala ar kadastra Nr. 6615 002 0090 6 0070 kv.m platībā un uz pašvaldības vārda
reģistrēts zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 100000434328.
3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 20.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas
maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.punktu, un ņemot vērā 2013. gada
18.septembra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, balsojot PAR- 13 (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
3.1. Saskaņā ar [..], dzīvojoša [..], domē saņemto iesniegumu (reģ. 06.01.2014. Nr.3-16.1/4),
iznomāt [..] daļu zemes gabala Blaumaņa ielā 8, zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0156 ar
kopējo platību 737kv.m, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes robežu shēmā iezīmēto teritoriju
Nr.16 (pielikums Nr. 1).

3.2. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..] domē saņemto iesniegumu (reģ. 06.01.2014. Nr.3-16.1/5),
iznomāt [..] bez apbūves tiesībām daļu zemes gabala Tērces ielā 10, ar kopējo platību 430 kv.m,
saskaņā ar zemes robežu shēmā iezīmēto teritoriju Nr.9 (pielikums Nr.2).
3.3. Noteikt zemes nomas maksu vienam iznomātajam zemes gabalam 5% gadā no Valsts zemes
dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes saistošajos
noteikumos „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas
novadā” noteikto minimālo nomas maksu sakņu dārzu nomai.
3.4. Iznomātās zemes izmantošanas veids – sakņu dārzu vajadzībām.
4. Noteikt, ka zemes nomas līgumi stājas spēkā 2014.gada 1. februārī un līguma darbības termiņu
– 5 gadi.
5. Papildus nomas maksai nomnieki maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokli.
Lēmums Nr.21. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
22. §
Par zemes gabala daļas Salacgrīvā ar kadastra apzīmējumu 6615 006 0093 iznomāšanu
D.Straubergs informē, ka Uzņēmēju konsultatīvajai padomei radās jautājums, vai zemes gabalus,
kurus nomnieki reāli neizmanto lauksaimniecībai, nevajadzētu piedāvāt vietējiem zemniekiem, kas
zemi apstrādātu. Tika izteikts priekšlikums – lauksaimnieki, kuri vēlas zemi izmantot varētu domē
iesniegt iesniegumus, izsakot vēlmi iznomāt to. Tiklīdz izbeidzas termiņš zemes nomas līgumiem
ar nomniekiem, kuri reāli neapstrādā zemi, pašvaldības platības varētu piedāvāt lauksaimniekiem,
kuriem ir aktuāla nepieciešamība.
D.Būmane informē, ka šajā konkrētajā gadījumā zemnieku saimniecība ir saņēmusi vides
kvalitātes sertifikātu.
A.Alsberga jautā, vai līgumā ir iekļauts nosacījums, ka zemes gabals tiek iznomāts
lauksaimnieciskai izmantošanai?
L.Jokste – lēmumprojekta 2.1.punktā tas ir noteikts.
Dz.Eizenberga norāda, ka šī nav pašvaldības zeme, tādēļ saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem iespējams iznomāt tikai uz 1 gadu. Lai nopietni iekoptu un apstrādātu zemi
ir nepieciešami vismaz 3 līdz 5 gadi.
D.Straubergs - turpmāk šādos gadījumos, kad tiek pagarināts zemes nomas līgums, par
lauksaimniecību kompetentiem speciālistiem vajadzētu sniegt savus priekšlikumus.
1. Izskatījusi [..] 2014.gada 6.janvārī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.316.1/3), par zemes gabala daļas Salacgrīvā ar kadastra apzīmējumu 6615 006 0093 (14,44 ha
platībā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai un pamatojoties uz 2008.gada 19.maija MK
noteikumu Nr. 352 „Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība,
kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā
tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem” 3. punktu,
likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 4.panta ceturtās daļas 4.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas novada domes saistošiem
noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā” 3.punktu, saskaņā ar 2014.gada 15.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2. Iznomāt līdz 2014.gada 31.decembrim [..] zemes gabala Salacgrīvā ar kadastra Nr. 6615 006
0093 daļu (14,44 ha platībā), saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu (pielikums Nr.1).
2.1. Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimnieciskā izmantošana.
2.2 Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības.
2.3. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2014.gada 1.februāri.

2.4. Papildus 2.2.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.22. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
23. §
Par nolikuma „Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to
apmēru” apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz 2014.gada 13.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2014.gada 15.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un
to apmēru” saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.23. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
24. §
Par nolikuma „Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā un to
apmēru” apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2014.gada 13.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2014.gada 15.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā
un to apmēru” saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.24. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
25. §
Par nolikuma „Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem kultūrā un to
apmēru” apstiprināšanu
(ziņo P.Dzērve)
D.Straubergs jautā, vai ir saprotams par kādiem sasniegumiem, kādos pasākumos tiks piešķirtas
naudas balvas?
P.Dzērve atbild, ka nolikuma projektā tas ir definēts. Kā arī, 2.2.apakšpunktā iekļauts nosacījums,
ka iesniegumam jāpievieno Latvijas nacionālā kultūras centra attiecīgās nozares ekspertu viedoklis
par konkrēta sasnieguma nozīmību.
Pamatojoties uz 2014.gada 13.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2014.gada 15.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem kultūrā un
to apmēru” saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.25. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
26. §
Par finansiālu atbalstu biedrības „Dvēseles dziesma” projekta „Baznīcas tehniskās telpas
rekonstrukcija Lielsalacas Evanģēliski luteriskā baznīcā” realizēšanai
(ziņo D.Straubergs)
Izskatījusi biedrības „Dvēseles dziesma” valdes priekšsēdētāja Gunta Berga 2013.gada
28.decembra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/961) par to, ka Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma
„Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis biedrības
iesniegto projektu „Baznīcas tehniskās telpas rekonstrukcija Lielsalacas Evanģēliski luteriskā
baznīcā”, pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta lēmumu Nr. 142 „Par
biedrības „Dvēseles dziesma” projekta „Baznīcas tehniskās telpas rekonstrukcija”
līdzfinansēšanu” (protokols Nr.4; 41.§), balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 1991.52 (Viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit viens
euro, 52 centi) (LVL 1399.65) apmērā, projekta „Baznīcas tehniskās telpas
rekonstrukcija Lielsalacas Evanģēliski luteriskā baznīcā” realizēšanai projekta
iesniegumā norādītājā termiņā līdz 2014.gada 15.decembrim.
2. Biedrībai „Dvēseles dziesma” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm.
3. Slēgt līgumu ar biedrību par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma
atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.26. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
27. §
Par foto biedrības „Salacgrīva” projekta „Starptautiskā jauniešu vides nometne „Go Global
– Go green”” līdzfinansēšanu
(ziņo D.Straubergs)
Saskaņā ar projektu konkursa valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības
projekti” vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” 3.aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana
bērniem un jauniešiem” nosacījumiem, foto biedrības „Salacgrīva” izstrādātajam projektam
„Starptautiskā jauniešu vides nometne „Go Global – Go green”” nepieciešams
līdzfinansējums 25% apmērā no projekta kopējām izmaksām. Projekta kopējās izmaksas EUR
6841 (seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit viens euro).
Izskatījusi foto biedrības „Salacgrīva” (reģ.Nr.40008125484) valdes priekšsēdētājas Līgas
Gulbes un Starptautiskās jauniešu vides un angļu valodas nometnes „Go global – Go green”
vadītājas Lauras Tiesneses 2014.gada 15.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/20), 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 2014.gada 15.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, balsojot
PAR- 12 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,

Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Normunds Tiesnesis balsojumā nepiedalās,
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Projekta „Starptautiskā jauniešu vides nometne „Go Global – Go green”” realizācijas
gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 25% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i.
1710.25 (viens tūkstotis septiņi simti desmit euro, 25 centi).
Lēmums Nr.27. Iesniegumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
28. §
Par finansiālu atbalstu biedrības „Svētciema attīstības biedrība” projekta „Saieta telpu
izveidošana Svētciemā” realizēšanai
Sēdes vadītājs dod vārdu biedrības „Svētciema attīstības biedrības” valdes loceklei I.Alpai
– Eizenbergai.
I.Alpa-Eizenberga sniedz informāciju par LAD iesniegto projektu, tehniskā projekta izstrādi,
veikto iepirkumu un tā rezultātu. Projekta realizēšanai papildus nepieciešami EUR 5388,10.
J.Cīrulis jautā par attiecību starp LAD piešķirto finansējumu un pašvaldības finansējumu.
I.Alpa-Eizenberga – LAD ir piešķīris Ls 12 267, līdz šim brīdim domes līdzfinansējums ir EUR
1900, vēl papildus nepieciešami EUR 5388,10.
D.Straubergs jautā, vai ir izvērtēta katra tāmes pozīcija?
I.Alpa-Eizenberga atbild, ka viss ir izvērtēts un iespēju robežās samazināts. Uzskata, ka telpas
Svētciema iedzīvotājiem ir nepieciešamas sabiedriskām aktivitātēm, nodarbībām.
D.Straubergs norāda, ka šīs ir pašvaldības telpas.
Izskatījusi biedrības „Svētciema attīstības biedrība” valdes locekles I.Alpas - Eizenbergas
Salacgrīvas novada domē 10.01.2014. iesniegto iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/11) un 22.01.2014.
iesniegto iesniegumu reģ.Nr.3016.2/33) par papildus finansējuma piešķiršanu izmaksu segšanai,
kuras pārsniedz LAD apstiprinātās projekta attiecināmās izmaksas, sanitārā mezgla un saieta zāles
rekonstrukcijai LAD Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā” ietvaros
biedrības realizējamā projekta „Saieta telpu izveidošana Svētciemā” īstenošanai, pamatojoties uz
17.11.2010. ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.636 apstiprināto nolikumu „Par kārtību,
kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” (ar grozījumiem 17.08.2011., lēmums
Nr.432; 25.04.2012., lēmums Nr.214), balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” līdzfinansējumu Eur 5388,10 (pieci tūkstoši
trīs simti astoņdesmit astoņi euro, 10 centi) izmaksu segšanai, kuras pārsniedz LAD apstiprinātās
projekta „Saieta telpu izveidošana Svētciemā” attiecināmās izmaksas.
2. Līdzfinansējums izlietojams projekta „Saieta telpu izveidošana Svētciemā” realizēšanai –
sanitārā mezgla un saieta zāles rekonstrukcijai.
3. Biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm.
4. Slēgt līgumu ar biedrību par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites
iesniegšanu.
Lēmums Nr.28. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam.

29. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–14 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013.gada pamata un
speciālā budžeta izpildi” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, balsojot PAR13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde,
Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-14 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013.gada
pamata un speciālā budžeta izpildi” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-14 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 Kasparam Ķemeram nodrošināt, lai saistošie
noteikumi būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un
Ainažu pilsētas pārvaldē.
Lēmums Nr.29. Pielikums uz 25 lp. pievienots protokolam.
30.Papildus darba kārtības jautājumi:
30.1. §
Par reklāmas laukuma uz ēkas, Mehanizācijas ielā 2A, Svētciemā, nekustamā īpašuma
Pērnavas ielā, Salacgrīvā un Dārza ielā 1, Ainažos izsoles rezultātu apstiprināšanu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19. decembra lēmumu Nr.600 „Par
reklāmas laukuma uz ēkas, Mehanizācijas ielā 2A, Svētciemā, nekustamā īpašuma Pērnavas ielā,
Salacgrīvā un Dārza ielā 1, Ainažos - nomas izsoles tiesību rīkošanu”, 2014.gada 21.janvāra
Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas un privatizācijas komisijas sēdes
protokoliem Nr. 2; 3 un 4, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.Apstiprināt 2014.gada 21.janvārī notikušās Salacgrīvas pašvaldības nekustamo īpašumu
reklāmas laukumu nomas tiesību izsoles rezultātus:
1.1. Saskaņā ar 2014.gada 21.janvāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas un privatizācijas komisijas protokolu Nr.2, slēgt nomas līgumu ar SIA „Fresh
One”, reģ. Nr. 44103058743 par reklāmas laukuma nomu uz ēkas dienvidu fasādes 18 m2 platībā
Mehanizācijas ielā 2A, Svētciemā, nosakot nomas maksu vienam mēnesim 61,50 Eur.
1.2. Saskaņā ar 2014.gada 21.janvāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas un privatizācijas komisijas protokolu Nr.3, slēgt nomas līgumu ar „Firma Madara
89” SIA, reģ. Nr.40003115846 par reklāmas laukuma 8 m2 Pērnavas ielā, Salacgrīvā nomu,
nosakot zemes nomas maksu gadā 51,15 Eur.
1.3. Saskaņā ar 2014.gada 21.janvāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas un privatizācijas komisijas protokolu Nr.4, slēgt nomas līgumu ar SIA „Fresh

One”, reģ. Nr. 44103058743 par reklāmas laukuma m2 Dārza ielā 1, Ainažos nomu, nosakot
zemes nomas maksu gadā 15,65 Eur.
3. Noteikt nomas līgumu termiņu 3 (trīs) gadi.
4. Papildus nomas maksai nomnieki maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokli, kā
arī nodevu par reklāmas izvietošanu, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par Salacgrīvas novada
pašvaldības nodevām.
Lēmums Nr.30. Izsoles protokolu kopijas uz 3 lp. pievienotas protokolam.
Informācija
1.Par deputātu skaita iespējamo samazināšanu
(Latvijas Pašvaldību savienības 19.12.2013. vēstule Nr.1220133079/A1981 uz 6 lp. pievienota
protokolam)
Deputāti neatbalsta priekšlikumu par deputātu skaita samazināšanu. Uzdod Salacgrīvas
novada domes izpilddirektoram K.Ķemeram nosūtīt viedokli Latvijas Pašvaldību savienībai – netiek
saskatīta nepieciešamība mainīt deputātu skaitu Salacgrīvas novada domē.
2.Pārskats par Salacgrīvas novada bāriņtiesas darbu 2013.gadā
Ziņo Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja M.Pirro saskaņā ar protokolam pievienoto
pārskatu uz 11 lp.
Deputāti pieņem zināšanai sagatavoto informāciju.
3.Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 25 gadiem
Ziņo Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Dr.hab.paed., prof. Raimonds
Ernšteins par ilgtspējīgas stratēģijas būtību, ko tā ietver, kāda ir tās nozīme.
Ziņo Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Mag.vid.zin. Jānis Kauliņš par
priekšlikumu Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 25 gadiem saskaņā ar protokolam
pievienotiem dokumentiem uz 23 lp. Lūdz priekšlikumus par vīzijas definējumu. Izsaka
priekšlikumu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādāt 15 gadiem, jo situācija valstī nav stabila.
Norāda – lai turpinātu darbu, nepieciešams: formulējumu precizēšana, konstruktīvo priekšlikumu
iestrāde; rezultatīvie rādītāji vai indikatori; SVID kopsavilkums; dokumentu analīze.
D.Straubergs jautā, par cik procentiem šis dokuments būs realizējams?
I.Kauliņš atbild, ka ļoti labs rādītājs ir 50%. Ļoti liela nozīme ir tam, kā attīstību būs iespējams
sasaistīt ar pašvaldības finansiālajām iespējām. Protams, daudzas lietas ir iespējams realizēt bez
finansējuma.
D.Straubergs informē par plānoto sadarbību starp četrām pašvaldībām par Salacas upes
apsaimniekošanu.
I.Kauliņš apliecina, ka tas tiks ietverts stratēģijā.
A.Alsberga jautā par indikatoriem.
I.Kauliņš ziņo saskaņā ar protokolam pievienoto informāciju.
Deputāti vienojas priekšlikums par ilgtspējīgas attīstības stratēģiju iesniegt Salacgrīvas
novada teritorijas plānotājai V.Krūzei.
Sēdi slēdz plkst. 17:50.
Kārtēja domes sēde – 2014.gada 19.februārī plkst.15:00.
Sēdes vadītājs

Dagnis Straubergs

___________________

Protokolētāja

Inita Hartmane

