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 19.februārī

Nr. 2

Sēde sasaukta pulksten 15:00
Sēdi atklāj pulksten 15:00
Sēdi vada: Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē: Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
Domes sastāvs:
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
nepiedalās (personiski iemesli)
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās

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, Eduards Ādmīdiņš – Salacgrīvas vidusskolas
direktors, 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, Hedviga Inese Podziņa –
Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja, Liene Tiesnese – Salacgrīvas novada
pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs” direktore, Aivars Krūmiņš
– Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos, Liene Eglīte –
Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „BĀKA” vadītāja, Maruta Pirro – Salacgrīvas
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, Anita Holma – Salacgrīvas novada sociālā dienesta vadītāja,
Dzintra Eizenberga – Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja

Uzaicināti un piedalās: Biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” pārstāvji Jānis Bergs, Mārcis
Kalniņš
DARBA KĀRTĪBA
1. Par Ziemeļvidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam
apstiprināšanu
2. Par V.Starptautiskā Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla meistarklašu nolikuma
apstiprināšanu
3. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.191 „ Par
Salacgrīvas novada pašvaldības jaunatnes konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu”
4. Par grozījumiem ar Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.marta lēmumu Nr. 170
apstiprinātajā nolikumā „Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai
Salacgrīvas novadā”
5. Par pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēka” iestāšanos biedrībā
„Lauku bibliotēku atbalsta biedrība”
6. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.novembra lēmumā Nr.589 „Par
iestāšanos biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija””
7. Par pašvaldības pārstāvi biedrības „Latvijas Kūrortpilsētu asociācija” valdē
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Saulgrieži”, Salacgrīvas pagastā pārdošanu par izsolē
nosolīto cenu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Silenieki”, Liepupes pagastā nosacītās cenas un
atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
10. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mēles”, Salacgrīvas pagastā
atsavināšanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
11. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vārnas”, Liepupes pagastā
izsoles noteikumu apstiprināšanu
12. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2, „Liepupe 4”,
Liepupē, Liepupes pagastā izsoles noteikumu apstiprināšanu
13. Par automašīnas Honda CRV pārdošanu mutiskā izsolē ar lejupejošu soli
14. Par īres tiesību piešķiršanu [..]
15. Par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemes gabalu nomas līgumu
apstiprināšanu
16. Par pašvaldības zemes gabala Krasta ielā 40A, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
17. Par Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.janvāra lēmuma Nr. 22 „Par zemes gabala
daļas Salacgrīvā ar kadastra apzīmējumu 6615 006 0093 iznomāšanu” atcelšanu
18. Par ceļa zīmes uzstādīšanu Liepupes pagasta Ķurmragā
19. Par gājēju celiņa ierīkošanu nekustamā īpašumā Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta,
„Krimalnieki 1”
20. Par Salacgrīvas novada kapos sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu
21. Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību [..] nekustamā īpašuma nodokļa
kreditora prasījuma parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
22. Par samaksas par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem piedziņu [..]
23. Par samaksas par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem piedziņu [..]
24. Par samaksas par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem piedziņu [..]
25. Par kredīta ņemšanu ieguldīšanai SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Tūjas ciemā” realizācijai
26. Par kredīta ņemšanu ieguldīšanai SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas pilsētā” realizācijai
27. Par finansiālu atbalstu biedrības „Svētciema attīstības biedrība” projekta „Tūristu un
vietējo iedzīvotāju atpūta Svētciema parkā” realizēšanai
28. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17.jūlija lēmumā Nr.339 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
29. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr.622 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”

30. Par viena iemītnieka uzturēšanas izmaksām pašvaldības iestādē „Veco ļaužu mītne
„Sprīdīši”
31. Par saistošo noteikumu Nr. B–2 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada
19.decembra saistošajos noteikumos Nr. B-1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014.
gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu
32. Papildus darba kārtības jautājumi:
32.1.Par grozījumiem Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes
nolikumā
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 31
jautājumu un 1 papildus darba kārtības jautājumu. Deputātiem balsojot PAR- 14 (Dagnis
Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību.
1.§
Par Ziemeļvidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam
apstiprināšanu
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas organizēšana ir noteikta kā pašvaldības autonomā funkcija. Savukārt Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas pirmais punkts paredz, ka pašvaldība organizē
sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu savā
administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos plānus.
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam (http://polsis.mk.gov.lv/
view.do?id=4276) 2.2.1.punktā ir paredzēts, ka pašvaldības, kuras ietilpst attiecīgajā atkritumu
apsaimniekošanas reģionā, savstarpēji sadarbojoties, var organizēt sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas reģionālā plāna izstrādi savam atkritumu apsaimniekošanas reģionam. Lai arī
atbilstošie grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas precizētu reģionālo atkritumu
apsaimniekošanas plānu izstrādes un apstiprināšanas procedūru, nav stājušies spēkā (likuma
9.pants paredz, ka atkritumu apsaimniekošanas reģionālos valsts plānus apstiprina Ministru
kabinets ar rīkojumu), tomēr tas nevar būt šķērslis pašvaldībām katrai atsevišķi vai kopīgi
konkrētā reģionā izstrādāt politikas plānošanas dokumentu atbilstoši Attīstības plānošanas
sistēmas likumam. Šāda iespēja tiešā veidā ir norādīta arī Atkritumu apsaimniekošanas valsts
plāna 2013.-2020.gadam 2.2.1.punktā.
SIA „ZAAO”, kas ir Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā un citos
reģionos ietilpstošo pašvaldību kapitālsabiedrība un atbildīga par pašvaldību funkciju izpildi
atkritumu apsaimniekošanas jomā, un kuras dalībniece ir arī Salacgrīvas novada pašvaldība, ir
veikusi Ziemeļvidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam izstrādi
un 2014.gada 14.janvāra vēstulē Nr.5-4/12 aicinājusi pašvaldību apstiprināt sagatavoto plāna
projektu.
Iepazīstoties ar plāna projektu un to pavadošajiem dokumentiem, pašvaldība konstatē, ka
tas ir izstrādāts atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka politikas plānošanas sagatavošanas un
apspriešanas kārtību. Plāna izstrāde ir veikta saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likumu un
tam pakārtotajiem Ministru kabineta noteikumiem. Lai norādītais plāns kā politikas plānošanas
dokuments iegūtu saistošu spēku Salacgrīvas novada pašvaldības teritorijā, plāns jāapstiprina
pašvaldības domē ar rīkojumu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
1.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
2009.gada 13.oktobra noteikumu Nr.1178 „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes
izvērtēšanas noteikumi” 7. un 17.punktu, saskaņā ar 2014.gada 12.februāra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.2020.gadam (turpmāk – plāns) attiecībā uz Salacgrīvas novada pašvaldības teritoriju,
saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka par plāna izpildes koordināciju ir atbildīga SIA „ZAAO”, VRN 44103015509.
3. SIA „ZAAO” sagatavot un SIA „ZAAO” valdes priekšsēdētājam iesniegt noteiktā kārtībā
pašvaldībā informatīvu ziņojumu:
3.1. par plāna izpildi 2014. un 2015.gadā – līdz 2016.gada 1.jūlijam;
3.2. par plāna izpildi 2016., 2017. un 2018.gadā – līdz 2019.gada 1.jūlijam;
3.3. par plāna izpildi 2019. un 2020.gadā – līdz 2021.gada 1.jūlijam.
Lēmums Nr.31. Pielikums uz 68 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam.

2.
Par V.Starptautiskā Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla meistarklašu nolikuma
apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2014.gada 10.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
un 2014.gada 12.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints
Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt V.Starptautiskā Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla meistarklašu nolikumu
saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.32. Pielikums uz 2 lp. un izmaksu skaidrojums uz 1 lp. pievienoti protokolam.

3.
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.191 „ Par
Salacgrīvas novada pašvaldības jaunatnes konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu”
A.Alsberga jautā, vai ir pieteicies kāds pārstāvis no Liepupes?
G.Šmits – pagaidām nav pieteicies, bet pie tā vēl tiks strādāts. Norāda, ka ir iespēja padomes sēžu
laikus pieskaņot autobusu reisiem.
Pamatojoties uz 2014.gada 10.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un
2014.gada 12.februāra Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints
Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Izdarīt sekojošus grozījumus domes lēmuma Nr.191 „ Par Salacgrīvas novada pašvaldības
jaunatnes konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu”, kas apstiprināts 2011.gada 20.aprīlī,
pielikumā Nr.1:
1. Nolikuma 7.punktu izteikt jaunā redakcijā:
„7.Padomes sastāvā ietilpst:
7.1. domes deputātu pārstāvis;
7.2. jaunatnes lietu speciālists;

7.3. izglītības speciālists;
7.4. septiņi Salacgrīvas novada aktīvie jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.”
2. Papildināt nolikumu ar 23.punktu, izsakot to sekojošā redakcijā:
„23. Padomes vadītāju un/vai jebkuru padomes locekli pirms termiņa var atbrīvot no padomes
sastāva, ja tā darbības vai bezdarbības rezultātā netiek nodrošināta padomes mērķu un uzdevumu
izpilde, ja padomes loceklis regulāri nepilda uzdotos pienākumus, vai bez attaisnojoša iemesla nav
ieradies uz trim padomes sēdēm.”
Lēmums Nr.33.

4.
Par grozījumiem ar Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.marta lēmumu Nr. 170
apstiprinātajā nolikumā „Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai
Salacgrīvas novadā”
(ziņo D.Straubergs)
Saskaņā ar 2014.gada 15.janvāra un 12.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot
PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Konkursa īstenošanai papildus piešķirt EUR 20000 (divdesmit tūkstoši euro).
2. Izdarīt šādus grozījumus ar 2011.gada 16.marta ar lēmumu Nr. 170 (protokols Nr.3;
35.§) apstiprinātajā nolikumā „Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai
Salacgrīvas novadā”:
2.1. Papildināt nolikumu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:
„5.1 Konkursa īstenošanai no 2014.gada 1.marta piešķirts papildus finansējums EUR 20000
(divdesmit tūkstoši euro) apmērā no Salacgrīvas novada domes privatizācijas fonda līdzekļiem.”
2.2. Papildināt nolikumu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:
„12.1 2014.gada 1.marta vienam konkursa uzvarētājam atbalsta summa nepārsniedz EUR
2500 (divi tūkstoši pieci simti euro).”
Lēmums Nr.34. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

5.
Par pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēka” iestāšanos biedrībā
„Lauku bibliotēku atbalsta biedrība”
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēka” vadītājas
iesniegumu (reģ.Nr.3-18/ 32), saskaņā ar 2014.gada 10.februāra Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu un 2014.gada 12.februāra Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis
Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Akceptēt pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēka” iestāšanos
biedrībā „Lauku bibliotēku atbalsta biedrība” (reģ. Nr. 50008079401, juridiskā adrese,
Dzirnavu iela 9, Rīga, LV – 1010).

2. Par pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēka” pārstāvi biedrībā
izvirzīt pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēka” vadītāju Hedvigu
Inesi Podziņu.
Lēmums Nr.35. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam.

6.
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.novembra lēmumā Nr.589 „Par
iestāšanos biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija””
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz 2014.gada 12.februāra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem,
balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), 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. Izdarīt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.novembra lēmumā Nr.589 „Par
iestāšanos biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija””, izsakot lēmuma 2.punktu sekojošā redakcijā:
„2. Par Salacgrīvas novada domes pārstāvi biedrībā izvirzīt pašvaldības iestādes
„Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs” direktori Lieni Tiesnesi.”
2.Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2011.gada 19.oktobra lēmumu Nr.545 „Par
grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.novembra lēmumā Nr.589 „Par iestāšanos
biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija””” (protokols Nr.13; 5.§).
Lēmums Nr.36.

7.
Par pašvaldības pārstāvi biedrības „Latvijas Kūrortpilsētu asociācija” valdē
Pamatojoties uz Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.173
„Par iestāšanos biedrībā „Latvijas Kūrortpilsētu asociācija”” un biedrības „Latvijas Kūrortpilsētu
asociācija” 2009.gada 31.marta sēdes lēmumu par Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes
uzņemšanu biedrībā, kā arī ņemot vērā to, ka saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu Salacgrīvas novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā
iekļauto vietējo pašvaldību tiesību un saistību pārņēmēja un saskaņā ar 2014.gada 12.februāra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Skaidrīte
Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits),
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. Deleģēt pašvaldības iestādes „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra” direktori
Lieni Tiesnesi (personas kods [..]) par Salacgrīvas novada domes pārstāvi biedrības
„Latvijas Kūrortpilsētu asociācija” valdē.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009.gada
20.aprīļa lēmumu Nr.228 „Par pašvaldības pārstāvi biedrības „Latvijas Kūrortpilsētu
asociācija” valdē” (protokols Nr.7; 42.§).
Lēmums Nr.37.

8.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Saulgrieži”, Salacgrīvas pagastā pārdošanu par izsolē
nosolīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20. novembra lēmumu Nr. 556
(protokols Nr.15; 7.§) „Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Saulgrieži”, Salacgrīvas pagastā
izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2014.gada 21.janvāra Salacgrīvas
novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas un privatizācijas komisijas protokolu Nr.1,
ņemot vērā to, nekustamā īpašuma nosolītāja [..] ir samaksājusi izsolē nosolīto nekustamā
īpašuma cenu EUR 3044,72 (trīs tūkstoši četrdesmit četri euro un 72 centi), balsojot PAR- 14
(Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde,
Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Saulgrieži”,
kadastra Nr.6672 008 0073 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 3044,72 (trīs tūkstoši
četrdesmit četri euro un 72 centi) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..].
2. Apstiprināt ar šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.38. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
9.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Silenieki”, Liepupes pagastā nosacītās cenas un
atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
1. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr. 599 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma viendzīvokļa mājas „Silenieki”, Liepupes pagastā nodošanu
atsavināšanai, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, ņemot vērā SIA „Divi krasti”, NMK 44103046833 2014.gada
8.janvārī sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto
nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2014/7, Publiskas personas mantas atsavināšanas
36.panta trešo, 2014.gada 12.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, balsojot PAR- 14
(Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde,
Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1.1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – viendzīvokļa dzīvojamās mājas „Silenieki”,
kadastra Nr. 6660 004 0027 nosacīto cenu EUR 2700 (divi tūkstoši septiņi simti euro).
1.2. Pārdodot nekustamo īpašumu uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu 3 (trīs gadi).
1.3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Silenieki”, kadastra Nr. 6660 004 0027
atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
1.4. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..].
Lēmums Nr.39. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
10.
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mēles”, Salacgrīvas pagastā
atsavināšanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
1. Nekustamais īpašums „Mēles”, kadastra Nr. 6672 007 0403, kas stāv no zemes gabala 0,1810ha
platībā un būves ar kadastra apz.6672 004 0438 001 ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums,
kas reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000529289.

2. Pamatojoties uz likumiem „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likums”, „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums” 3.pantu, sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts
Nr.110) 2014.gada 28.janvārī veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2014/1, ņemot
vērā 2014.gada 12.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, balsojot PAR- 14 (Dagnis
Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
2.1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Salacgrīvas pagastā,
„Mēles”, kadastra Nr. 6672 007 0403.
2.2. Samaksu par atsavināmo nekustamo īpašumu noteikt 100% euro.
2.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mēles” ar kadastra Nr. 6672 007 0403:
2.3.1. izsoles sākumcenu - EUR 970 (deviņi simti septiņdesmit euro);
2.3.2. izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.40. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
11.
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vārnas”, Liepupes pagastā izsoles
noteikumu apstiprināšanu
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19. decembra lēmumu Nr.598 „Par
Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vārnas”, Liepupes pagastā atsavināšanu”,
ņemot vērā sertificētas vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110), 2014.gada 8.janvārī veikto
nekustamā īpašuma tirgus vērtējumu Nr.2014/3, pamatojoties uz 2014.gada 12.februāra Attīstības
un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Liepupes pagastā, „Vārnas” (kadastra Nr. 6660 509 0012):
1.1. izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1;
1.2.izsoles sākumcenu - EUR 400 (četri simti euro).
Lēmums Nr.41. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
12.
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2, „Liepupe 4”,
Liepupē, Liepupes pagastā izsoles noteikumu apstiprināšanu
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19. decembra lēmumu Nr.597 „Par
Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Liepupe 4”- 2, Liepupē, Liepupes
pagastā atsavināšanu” un ņemot vērā SIA „Birzes nams”, NMK LV54103042301 sertificētas
nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto 2014.gada 8.janvāra
nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2014/8, pamatojoties uz Attīstības un Finanšu
komiteju 2014.gada 12. februāra sēžu atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Skaidrīte
Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2, „Liepupe 4”, Liepupē, Liepupes pagastā
kadastra Nr. 6660 900 0346, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 47 kv.m un kopīpašuma
470/2488 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes:
1.1. izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
1.2. izsoles sākumcenu - EUR 600 (seši simti euro).
Lēmums Nr.42. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
13.
Par automašīnas Honda CRV pārdošanu mutiskā izsolē ar lejupejošu soli
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas
2014.gada 21. janvāra protokolu Nr. 5, par nenotikušu automašīnas Honda CRV (valsts
reģistrācijas Nr. MH82, izlaiduma gads 1998.gads) pārdošanu par brīvu cenu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 7.pantu, 8.panta piekto daļu, 15.pantu, 17.pantu, kā arī ņemot vērā
2014.gada 12.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, balsojot PAR- 14 (Dagnis
Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt pašvaldības kustamās mantas - automašīnas Honda CRV trešo pārdošanu ar
pārdošanas metodi – pārdošana par brīvu cenu par nenotikušu.
2. Atsavināt automašīnu Honda CRV (valsts reģistrācijas Nr. MH82, izlaiduma gads
1998.gads), pārdodot to mutiskā izsolē ar lejupejošu soli.
3. Apstiprināt automašīnas nosacīto cenu 2478,10 EUR (divi tūkstoši četri simti
septiņdesmit astoņi euro un 10 centi), kas ir izsoles sākumcena. Izsolē nosolītā cena,
kas nav zemāka par slepeno cenu, uzskatāma par kustamās mantas pirkuma maksu.
Papildus cenai maksājams likumā noteiktais pievienotās vērtības nodoklis.
4. Uzdot pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai noteikt automašīnas slepeno cenu.
5. Sludinājumu par automašīnas pārdošanu mutiskā izsolē ar lejupejošu soli publicēt
laikrakstā „Auseklis” un interneta mājaslapā www.salacgriva.lv.
6. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.43. Pielikums uz 3 lp. un izsoles protokola Nr.5 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
14.
Par īres tiesību piešķiršanu [..]
(ziņo D.Būmane)
[..]
Lēmums Nr.44. Iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.

15.
Par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemes gabalu nomas līgumu
apstiprināšanu
Ņemot vērā to, ka noslēgtajos zemes nomas līgumos noteikta konkrēta zemes nomas
maksa latos, kas neatbilst esošajai situācijai, jo zemes kadastrālās vērtības zināmos laika periodos
tiek mainītas un MK noteikumos Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas nomu” tiek
paredzēts, ka zemes nomas maksa piemērojama konkrētā procentu likmē no iznomātās zemes
gabala kadastrālās vērtības, kā arī saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta
saistošiem noteikumiem Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā”, zemes nomas maksa tiek noteikta procentu likmē no iznomātās

zemes gabala kadastrālās vērtības, saskaņā ar 2014.gada 12.februāra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt no jauna noslēgtos zemes nomas līgumus par zemes gabalu nomu Ainažu un
Salacgrīvas pilsētas teritorijā, kas pārslēgti uz iepriekš noslēgtajos līgumos noteiktajiem nomas
termiņiem un saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto procentu likmi.
Nr.p.k.

Īpašuma adrese/nosaukums

Zemes vienības
kadastra apz.

Līgumslēdzēja
vārds/ uzvārds

Līguma
darbības
termiņš

0156
0156
0156
0057

Iznomātā
zemes
platība
(kv.m)
777
696
568
1083

1
2
3
4

Blaumaņa iela 8, Salacgrīva
Blaumaņa iela 8, Salacgrīva
Blaumaņa iela 8, Salacgrīva
Jaunā iela 12, Salacgrīva

6615
6615
6616
6615

006
006
006
006

[..]
[..]
[..]
[..]

31.03.2020.g.
31.03.2020.g.
31.03.2020.g.
31.03.2020.g.

5
6
7
8

Jaunā iela 7, Salacgrīva
Tērces iela 10, Salacgrīva
Tērces iela 10, Salacgrīva
Tērces iela 10, Salacgrīva

6615
6615
6616
6617

006
002
002
002

0114
0090
0090
0090

544
680
610
1800

[..]
[..]
[..]
[..]

31.03.2020.g.
31.03.2020.g.
31.03.2020.g.
31.03.2020.g.

2. Apstiprināt no jauna noslēgtos zemes nomas līgumus par zemes gabalu nomu Liepupes
pagasta teritorijā, kas pārslēgti uz iepriekš noslēgtajos līgumos noteiktajiem nomas termiņiem un
saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto procentu likmi.
Nr.p.k.

Īpašuma adrese/nosaukums

Zemes vienības
kadastra apz.

1
2
3
4

„Slīmesti 1”
„Slīmesti 2”
„Slīmesti 2”
„Slīmesti 3”

6660 009 0537
6660 009 0538
6660 009 0538
6660 009 0540

Iznomātā
zemes
platība
(kv.m)
24000
3000
1500
1000

Līgumslēdzēja
vārds/ uzvārds

Līguma
darbības
termiņš

[..]
[..]
[..]
[..]

31.12.2015. g.
30.11.2019. g.
31.12.2014. g.
31.12.2014. g.

3. Apstiprināt no jauna noslēgtos zemes nomas līgumus par zemes gabalu nomu Liepupes
pagasta Tūjas cienma teritorijā, kas pārslēgti uz iepriekš noslēgtajos līgumos noteiktajiem nomas
termiņiem un saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto procentu likmi.
Nr.p.k.

Īpašuma adrese/nosaukums

Zemes vienības
kadastra apz.

1

Rīgas iela 7

6660 003 0396

Iznomātā
zemes
platība
(kv.m)
136

Līgumslēdzēja
vārds/ uzvārds

Līguma
darbības
termiņš

[..]

01.04.2018. g.

Lēmums Nr.45.

16.
Par pašvaldības zemes gabala Krasta ielā 40A, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
D.Straubergs informē, ka biedrības pārstāvis ir par šo jautājumu runājis ar mākslas skolas
direktoru I.Klīdzēju, kurš nepiekrīt idejai par sporta laukuma izveidošanu lēmumprojekta

pielikumā iezīmētajā teritorijā. Otra iespēja ir pagarināt esošo zemes nomas līgumu un projektu
realizēt esošajā futbola laukumā.
S.Eglīte jautā, vai blakus esošo dzīvojamo māju iedzīvotāji neprotestēs?
Sēdes vadītājs dod vārdu biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” pārstāvim.
J.Bergs – mūsu priekšlikums ir jauno sporta laukumu izveidot Krasta ielā 40A. Tiks aptaujāti
apkārtējie iedzīvotāji.
S.Eglīte jautā, kā jautājums tiks risināts, ja iedzīvotāji iebildīs?
J.Bergs atbild, ka tādā gadījumā laukums būs jāizveido jau esošajā teritorijā.
M.Trankalis jautā, vai dome var pieņemt lēmumu, ja nav veikta iedzīvotāju aptauja?
D.Lejniece – ir iespēja lēmumā noteikt, ka zemes nomas līgums tiek noslēgts, ja aptaujā
iedzīvotāji ir piekrituši.
J.Bergs – oficiāli sabiedriskā apspriešana nav jāveic. Taču, viņaprāt, cilvēciski būtu veikt mutisku
aptauju.
D.Straubergs - paplašināsies teritorija, kas biedrībai jāapkopj.
J.Bergs – jau līdz šim biedrība apkopj lēmumprojekta pielikumā iezīmēto teritoriju. Sporta
laukuma izveidošanai būtu nepieciešams nozāģēt piecus kokus, nekaitot nokaltušās ābeles. Ja
nākotnē šo teritoriju rodas nepieciešamība izmantot citiem mērķiem, būs iespēja pārcelt sporta
laukumu.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.
1.Zemes gabals Krasta ielā 40A ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs īpašums, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 005 0136 (3530 kv.m platībā) un uz pašvaldības vārda
reģistrēts zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 100000456931.
2.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”, 6.punktu, un ņemot vērā 2014. gada
12.februāra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs,
Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Skaidrīte Eglīte), Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
2.1. Saskaņā ar biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” 2014.gada 12.februārī domē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/ 66), iznomāt daļu zemes gabala Krasta ielā 40A, zemes vienības
kadastra apz. 6615 005 0136 ar kopējo platību 800 kv.m, saskaņā ar zemes robežu shēmā iezīmēto
teritoriju (pielikums Nr.1).
2.2. Noteikt zemes nomas maksu iznomātajam zemes gabalam 1,5% 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 pārējiem gadījumiem.
2.3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – multifunkcionāla sporta laukuma izveidei.
3. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā 2014.gada 1. martā un līguma darbības termiņu –
10 gadi.
4. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokli.
Lēmums Nr.46. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
17.
Par Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.janvāra lēmuma Nr. 22 „Par zemes gabala
daļas Salacgrīvā ar kadastra apzīmējumu 6615 006 0093 iznomāšanu” atcelšanu
(ziņo D.Straubergs)
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 6.panta pirmo daļu, Ministru kabineta noteikumiem 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”, kuri nosaka, ka līdzvērtīga zeme bijušajiem
zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem tiek piešķirta, ja šādas tiesības ir atzītas:
1) pašvaldības lēmumā, kas pieņemts līdz 1995.gada 15.novembrim;
2) pilsētas zemes komisijas lēmumā vai atzinumā;
3) Centrālās zemes komisijas lēmumā, kas pieņemts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
4) tiesas spriedumā.
Ar Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 20.augusta lēmums Nr.263,
zemes gabals ar kadastra apz. 6615 006 0093 ieskaitīts līdzvērtīgo zemju kompensācijas fondā un
paredzēts izmantot iepriekš noteiktajā kārtībā.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
paredz, ka pašvaldība var iznomāt tai piekrītošus vai piederošus zemes gabalus, bet zemes gabals
ar kadastra apz. 6615 006 0093 neatrodas pašvaldības bilancē un nav noteikts kā pašvaldībai
piekritīgas, ņemot vērā 2014.gada 12.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, balsojot
PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Atcelt 2014.gada 22.janvāra lēmuma Nr. 22 „Par zemes gabala daļas Salacgrīvā ar kadastra
apzīmējumu 6615 006 0093 iznomāšanu”.
Lēmums Nr.47.
18.
Par ceļa zīmes uzstādīšanu Liepupes pagasta Ķurmragā
(ziņo A.Ilgavīzis)
Pamatojoties uz D. Sudrabas 2013.gada 7.jūnijā Salacgrīvas novada domē saņemto
iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/436) un pamatojoties uz 2014.gada 12.februāra Attīstības komitejas
atzinumu par satiksmes organizāciju ceļa „Tūja – Ķurmrags” posmā no „Brīvnieku stigas” uz
„Ķurmragu”, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Uzstādīt informējošu zīmi ar informāciju „Stāvvietas nav. Naudas sods par transportlīdzekļu
stāvēšanas vai apstāšanās noteikumu pārkāpšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes
krasta kāpu aizsargjoslā līdz 350 euro” uz ceļa „Tūja – Ķurmrags” aiz krustojuma ar ceļu
„Brīvnieku stiga” atbilstoši pielikumam Nr.1.
2. Informējošo zīmi uzstādīt par autoceļa fonda līdzekļiem.
Lēmums Nr.48. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 8 lp. pievienoti protokolam.
19.
Par gājēju celiņa ierīkošanu nekustamā īpašumā Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta,
„Krimalnieki 1”
(ziņo D.Straubergs)
1. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36.panta piekto daļu pašvaldībai ir noteikts pienākums
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzēt iespēju kājāmgājējiem piekļūt pludmalei, kā arī
ir noteikts pienākums pašvaldībai organizēt gājēju celiņa ierīkošanu. Salacgrīvas novada domes
19.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” ietilpstošajos bijušās
Liepupes pagasta padomes 2008. gada 10. septembra saistošajos noteikumos Nr.12/2008.

„Liepupes pagasta teritorijas plānojums”, turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums, atbilstoši
Aizsargjoslu likuma 36.panta piektās daļas prasībām, nekustamā īpašuma Salacgrīvas novada,
Liepupes pagasta, „Krimalnieki 1” īpašuma kadastra Nr. [..] ietilpstošajā zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 6660 003 0034 79,71 m garumā, 3m platumā ar kopējo platību 239,13m2
platībā ir paredzēts gājēju celiņš Nr.13.
Saskaņā ar ierakstu Limbažu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Liepupes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 18, nekustamais īpašums „Krimalnieki 1”, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā, [..] pieder [..].
26.01.2010. MK noteikumu Nr.85 „Kārtība, kādā nosaka zaudējumu atlīdzības veidu un
apmēru, kā arī aprēķina zaudējumus, kas saistīti ar gājēju celiņu ierīkošanu un īpašuma lietošanas
tiesību aprobežojumu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā” 10.punkts nosaka,
ka ja gājēju celiņš dabā nepastāv, bet tā izveidošana ir paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā, vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par gājēju celiņa ierīkošanu, un triju mēnešu laikā
pēc lēmuma pieņemšanas pašvaldība ar īpašnieku noslēdz vienošanos par gājēju celiņa ierīkošanu,
tā apsaimniekošanu un zaudējumu atlīdzības apmēru un zaudējumu segšanas kārtību.
26.01.2010. MK noteikumu Nr.85 „Kārtība, kādā nosaka zaudējumu atlīdzības veidu un
apmēru, kā arī aprēķina zaudējumus, kas saistīti ar gājēju celiņu ierīkošanu un īpašuma lietošanas
tiesību aprobežojumu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā” 4.punkts nosaka,
ka īpašniekam tiek atlīdzināti zaudējumi, kas saistīti ar īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu,
kas tiek izmaksāta kā vienreizēja atlīdzība par platību, ko aizņem gājēju celiņš. Vienreizējās
atlīdzības apmēru nosaka kadastrālās vērtības apmērā par gājēju celiņa aizņemto platību. Ņemot
vērā to, ka izveidojamais gājēju celiņš tiks ierīkots nekustamā īpašuma Salacgrīvas novada,
Liepupes pagasta, „Krimalnieki 1”, 3m platumā un 79,71m garumā, t.i., 239,13 m2 platībā
nekustamā īpašumā Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, „Krimalnieki 1”” pieņemšanas dienā
nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir [..].
2. Ņemot vērā iepriekš minēto, Aizsargjoslu likuma 36.panta piekto daļu un pamatojoties
uz 26.01.2010. MK noteikumu Nr.85 „Kārtība, kādā nosaka zaudējumu atlīdzības veidu un
apmēru, kā arī aprēķina zaudējumus, kas saistīti ar gājēju celiņu ierīkošanu un īpašuma lietošanas
tiesību aprobežojumu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā” 5., 10., 11.punktu,
2014.gada 12.februāra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis
Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
2.1. ierīkot Teritorijas plānojumā paredzēto gājēju celiņu Nr.13 nekustamā īpašumā
Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, „Krimalnieki 1”, īpašuma kadastra Nr. [..], zemes vienības
kadastra apzīmējums 6660 003 0034 3m platumā un 79,71m garumā, t.i., 239,13 m2 platībā,
saskaņā ar pielikumu (pielikums Nr.1), un noslēgt vienošanos par gājēju celiņa ierīkošanu
(pielikums Nr.2);
2.2. noteikt, ka pašvaldība par saviem līdzekļiem ierīko gājēju celiņu un apsaimnieko to;
2.3. gājēju celiņa ierīkošanas nosacījumi: gājēju celiņu ierīkot atsevišķās bedrēs pieberot
smilti, visu virskārtu nosedzot ar šķeldu visā zemes klājuma 79,71 garumā, kāpas nogāzi 10m
garumā noklājot ar plastmasas sietu, ievietojot caurteku 250 mm diametrā 3m platumā pie noejas
no ceļa. Pie gājēju ceļa izvietot abpusējas ceļa zīmes Nr.414 „Gājēju ceļš”;
2.4. izmaksāt nekustamā īpašuma „Krimalnieki 1”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā,
kopīpašniekiem zaudējumu atlīdzību [..], kas saistīta ar īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu
par Teritorijas plānojumā paredzētā gājēju celiņa Nr. 13 ierīkošanu nekustamā īpašumā
„Krimalnieki 1”, īpašuma kadastra Nr. [..];
2.5. lēmuma 2.4.punktā minēto zaudējumu atlīdzību izmaksāt viena mēneša laikā no
vienošanās noslēgšanas par gājēju celiņa ierīkošanu;
2.6. segt visus izdevumus, kas saistīti dokumentiem īpašuma tiesību aprobežojuma
ierakstīšanai zemesgrāmatā;
2.7. atcelt Salacgrīvas novada domes 2013.gada 24.aprīļa Salacgrīvas novada domes
lēmumu Nr. 191 „Par gājēju celiņa ierīkošanu” (Protokols Nr. 5; 37.§).

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Salacgrīvas novada izpilddirektoram.
4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, 189.pantu
lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā, iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Lēmums Nr.49. Pielikumi uz 3 lp. un administratīvais akts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
20.
Par Salacgrīvas novada kapos sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2014.gada 12.februāra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas
atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības kapsētās apsaimniekotājam šādus maksas
pakalpojumus:
1.1. Jaunas kapa vietas ierādīšana – par gab.
- 5,00 EUR
1.2. Kapličas lietošana bēru ceremonijai – viena reize
- 10,00 EUR
1.3. Kapličas lietošana līķa uzglabāšanai – viena diennakts
- 3,00 EUR
1.4. Uzraudzības veikšana pie kapa rakšanas – viena reize
- 5,00 EUR
1.5. Par vienreizēju atļauju transporta iebraukšanai kapsētas teritorijā - 10,00 EUR
2. Kapos sniegto pakalpojumu maksām piemērojams PVN likumā noteiktajā kārtībā.
Lēmums Nr.50.

21.
Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību [..] nekustamā īpašuma nodokļa
kreditora prasījuma parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
[..]
Lēmums Nr.51. Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas tiesneses L.Gavares lēmuma
noraksta kopija uz 1 lp. un konta pārskats uz 1 lp. pievienoti protokolam.
M.Trankalis jautā, vai šobrīd par šo nekustamo īpašumu tiek maksāti nodokļi?
D.Straubergs lūdz izpilddirektoram K.Ķemeram noskaidrot, kas notiek šajā procesā.

22.
Par samaksas par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem piedziņu [..]
[..]
Lēmums Nr.52. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.

23.
Par samaksas par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem piedziņu [..]
[..]
Lēmums Nr.53. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.

24.
Par samaksas par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem piedziņu [..]
[..]
Lēmums Nr.54. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.

25.
Par kredīta ņemšanu ieguldīšanai SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Tūjas ciemā” realizācijai
Pamatojoties uz vienošanos starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un SIA
„Salacgrīvas ūdens” (kapitālsabiedrības 100% kapitāldaļu turētājs Salacgrīvas novada dome) par
ERAF projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Tūjas ciemā”
realizāciju un 2012.gada 26.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.493 „Par tehniski
ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības investīciju projekta
īstenošanai” apstiprināšanu, saskaņā ar 2014.gada 12.februāra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu ERAF projektam „Ūdenssaimniecības attīstība
Salacgrīvas novada Tūjas ciemā”, ņemt kredītu EUR 53576.59 apmērā (piecdesmit trīs
tūkstoši pieci simti septiņdesmit seši euro un 59 centi) no Valsts Kases. Valsts kases kredīta
atmaksas termiņš – 20 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums – 1
gads, pamatsummu atmaksāt no 2015.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības
budžetu.
2. Kredīta summu EUR 53576.59 apmērā (Piecdesmit trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit seši
euro un 59 centi) ieguldīt SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
Lēmums Nr.55. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

26.
Par kredīta ņemšanu ieguldīšanai SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas pilsētā” realizācijai
Pamatojoties uz vienošanos starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju,
SIA „Salacgrīvas ūdens” (kapitālsabiedrības 100% kapitāldaļu turētājs Salacgrīvas novada
dome) un Salacgrīvas novada domi par Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā” realizāciju un 2012.gada 25.jūlija Salacgrīvas novada
domes lēmumu Nr.396 „Par aktualizētā tehniski ekonomiskā pamatojuma projektam
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā” apstiprināšanu un par precizētu
robežu noteikšanu Salacgrīvas aglomerācijai” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2012.gada
14.novembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 551, 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas
novada domes lēmumu Nr. 496), saskaņā 2014.gada 12.februāra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu Kohēzijas fonda projektam „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā”, ņemt kredītu EUR 889750.88 apmērā (astoņi simti
astoņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro, 88 centi) no Valsts Kases. Valsts
kases kredīta atmaksas termiņš – 20 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais
maksājums – 1 gads, pamatsummu atmaksāt no 2015.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar
pašvaldības budžetu.
2. Kredīta summu EUR 889750.88 apmērā (astoņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti
piecdesmit euro, 88 centi) ieguldīt SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
4. Atcelt 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.497 „Par kredīta
ņemšanu ieguldīšanai SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Salacgrīvas pilsētā” realizācijai” (protokols Nr.13; 99.§).
Lēmums Nr.56.

27.
Par finansiālu atbalstu biedrības „Svētciema attīstības biedrība” projekta „Tūristu un
vietējo iedzīvotāju atpūta Svētciema parkā” realizēšanai
(ziņo D.Straubergs)
Izskatījusi biedrības „Svētciema attīstības biedrība” valdes locekles Ievas Alpas Eizenbergas 2014.gada 31.janvāra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/51) par to, ka Eiropas
Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros Lauku
atbalsta dienests ir atbalstījis biedrības iesniegto projektu „Svētciema muižas parka
infrastruktūra”, pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2013.gada 29.maija lēmumu Nr. 265
„Par biedrības „Svētciema attīstības biedrība” projekta „Tūristu un vietējo iedzīvotāju atpūta
Svētciema parkā” līdzfinansēšanu” (protokols Nr.6; 46.§), saskaņā ar 2014.gada 12.februāra
Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – 1 (Ilona Balode), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i., EUR
2133,60 (Divi tūkstoši viens simts trīsdesmit trīs euro, 60 centi) apmērā, projekta
„Svētciema muižas parka infrastruktūra” realizēšanai projekta iesniegumā norādītājā
termiņā līdz 2015.gada 20.janvārim.
2. Biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” 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.57. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam.

28.
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17.jūlija lēmumā Nr.339 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes kārtībnieka Didža Žibala 07.02.2014.
iesniegumu (reģ. Nr. 3-18/31), saskaņā ar 2014.gada 12.februāra Finanšu komitejas atzinumu,
balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt grozījums 2013.gada 17.jūlija lēmumā

Nr.339”Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” (ar
grozījumiem 25.09.2013. lēmums Nr. 476: 23.10.2013. lēmums Nr. 538; 20.11.2013. lēmums
Nr.572; 19.12.2013. lēmums Nr.616):
1. Pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” sekojošu ierakstu
izteikt jaunā redakcijā:
Automašīnas marka
Valsts Nr.
DACIA DUSTER

JG 6246

Autobenzīns
E-95, A98, AI-93
Īpašnieks
Ziemā
Vasar
ā
Salacgrīvas novada dome
9.6
8.6
(kārtībnieki)
12.7*
11.4*

*Transporta līdzeklis izmanto gāzi
Lēmums Nr.58. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.

29.
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr.622 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz 2014.gada 12.februāra Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 14
(Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde,
Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 622
„Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”:
1. Pielikuma Nr. 1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
sadaļu Korģenes feldšeru vecmāšu punkts 1.ierakstu jaunā redakcijā:

Amats

1

Feldšeris

Koeficients

-

Slodzes

0.5

Amatalga
euro

€ 253.25

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

5.1. IA

Piezīmes
Slodzes apmēru nosaka,
ņemot vērā 19.12.2006. MK
noteikumu Nr.1046 "Veselības
aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtība"
3
15.pielikuma 12. punkta
nosacījumus

2. Lēmums piemērojams ar 2014.gada 1.feburāri.
Lēmums Nr.59.
30.
Par viena iemītnieka uzturēšanas izmaksām pašvaldības iestādē „Veco ļaužu mītne
„Sprīdīši”
Pamatojoties uz 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem”, grozījumiem 131punktu, kurā ir atrunāti izdevumi, kuri iekļaujami aprēķinot vienas

personas uzturēšanas izmaksas, un kuri ir stājušies spēkā 2010. gada 23. janvārī , balsojot PAR- 14

(Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde,
Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt viena iemītnieka uzturēšanas izmaksas Veco ļaužu mītnē „Sprīdīši” 471.06
euro mēnesī.
2. Sniedzot pakalpojumu, piemērojama lēmuma 1.punktā norādītā summa, no kuras
atskaitītas pakalpojuma saņēmēja iemaksas atbilstoši 13.07.1999. MK noteikumu Nr.250
nosacījumiem un papildus atskaitīta saņemtā dotācijas daļa par 2014. gadu, kas tiek
novirzīta Veco ļaužu mītnes „Sprīdīši” iemītnieku 2014.gada uzturēšanas izmaksās 8.43
euro apmērā uz vienu iemītnieku un naudas līdzekļu atlikums uz 2014. gadu 12.59 euro
apmērā uz vienu iemītnieku.
3. Lēmuma 1.punktā noteikto pakalpojuma izcenojumu vienam iemītniekam piemēro
Salacgrīvas novada domes finansējuma pārskaitīšanai Veco ļaužu mītnei „Sprīdīši”, no
kuras atskaitītas:
3.1. pakalpojuma saņēmēja pensija 90% apmērā,
3.2. saņemtā dotācijas daļa 8.43 euro uz vienu iemītnieku,
3.3. naudas līdzekļu atlikums 12.59 euro apmērā uz vienu iemītnieku,
3.4. Veco ļaužu mītnes „Sprīdīši” budžeta tāmes izmaksas 2983 euro, kuras iekļautas
Salacgrīvas novada domes budžetā.
4. Par Lēmuma 3.punktā noteikto pakalpojuma samaksas kārtību noslēgt līgumu ar Veco
ļaužu mītni „Sprīdīši”, nosakot, ka iepriekš minētā pakalpojuma samaksas kārtība tiek
piemērota par laika periodu no 2014.gada 1.janvāra.
5. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra lēmumu
Nr.102 „Par viena iemītnieka uzturēšanas izmaksām pašvaldības iestādē „Veco ļaužu
mītne „Sprīdīši”’ (protokols Nr.2; 58.§).
Lēmums Nr.60. Aprēķins uz 1 lp. pievienots protokolam.
31.
Par saistošo noteikumu Nr. B–2 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada
19.decembra saistošajos noteikumos Nr. B-1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014.
gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu
I.Lazdiņa ziņo par sagatavoto lēmumprojektu, izsaka priekšlikumu papildus iekļaut Salacgrīvas
novada domes finanšu nodaļas vadītājas I.Bendrātes 19.02.2014. iesniegumā (reģ. Nr.3-18/42)
norādītos grozījumus.
Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu, kas papildināts ar ieņēmumu
palielināšanu EKK 19.200 par EUR 142951,14, finansēšanas daļas palielināšanu par EUR
142951,14.
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 PAR14 (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-2 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada
19.decembra saistošajos noteikumos Nr. B-1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014.gada
pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-2 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.61. Pielikums uz 14 lp., iesniegumi un citi dokumenti uz 42 lp. pievienoti protokolam.
32.Papildus darba kārtības jautājumi:
32.
Par grozījumiem Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes
nolikumā
(ziņo M.Trankalis, D.Straubergs)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes
priekšlikumu, balsojot PAR- 14 (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ veikt sekojošus grozījumus 2004.gada
13.oktobrī apstiprinātajā Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības uzņēmēju (vidējo un
mazo uzņēmēju) konsultatīvās padomes nolikumā (ar grozījumiem 21.12.2005. Salacgrīvas pilsētas ar
lauku teritoriju domes lēmums Nr.454 (protokols Nr.18;18.§), 15.07.2009. Salacgrīvas novada domes lēmums
Nr.56 (protokols Nr.3;35.§) , 16.12.2009. Salacgrīvas novada domes lēmums Nr.459 (protokols Nr. 10; 60.6.§):

1.
Nolikuma 4. punktu izteikt šādā redakcijā:
„4.Padomes sastāvā ievēl 9 padomes locekļus.
Padomes darbā bez balsstiesībām piedalās uzņēmējdarbības centra vadītājs un domes
deputātu pārstāvis.
Padomes loceklim ir tiesības atsaukt savu darbību padomē, iesniedzot rakstveida
iesniegumu par savu pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Padomes loceklim, izbeidzot savu
darbību padomē pirms termiņa, viņa vietā nāk nākamais padomes locekļa kandidāts, kurš
padomes vēlēšanās ieguvis visvairāk balsu.
Padomei ir tiesības, pieņemot lēmumu, izslēgt no padomes sastāva padomes locekli, ja
tas bez iemesla neapmeklē padomes sēdes trīs reizes.”
2.

Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumu
Nr.459 „Par grozījumiem Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās
padomes nolikumā” (protokols Nr.10; 60.6.§).

Lēmums Nr.62.
Sēdes vadītājs D.Straubergs informē, ka ir izstrādāta Salacgrīvas novada pašvaldības
dzīvojamā fonda koncepcija 2014.-2020.gadam. Salacgrīvas novada domes izpilddirektors
Ķ.Ķemers un nekustamā īpašuma speciāliste D.Būmane ziņo par sagatavoto koncepciju.
D.Straubergs informē par to, kā tiek risināts jautājums par ģimenes ārsta praksi Ainažos.
D.Straubergs informē par sarunām ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministru par Nacionālo attīstības plānu.
Sēdi slēdz plkst. 16:45.

Kārtēja domes sēde – 2014.gada 19.martā plkst.15:00.

Sēdes vadītājs

Dagnis Straubergs

___________________

Protokolētāja

Inita Hartmane

