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 21.maijā

Nr. 5

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
nepiedalās (personiski iemesli)
piedalās
nepiedalās (personiski iemesli)
piedalās
piedalās
nepiedalās (personiski iemesli)
piedalās
piedalās
piedalās
piedalās
nepiedalās (personiski iemesli)
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, Ineta Cīrule –
Salacgrīvas novada galvenā arhitekte, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas
nodaļas vadītāja, Didzis Žibals – Salacgrīvas novada domes kārtībnieks, Dzintra Eizenberga –
Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja, Maruta Pirro – Salacgrīvas
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, Jānis Bergs – Salacgrīvas novada domes ēku un
apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, Gunta Kristiņa – Salacgrīvas novada domes personāla
speciāliste.

Uzaicināti un piedalās: Biedrības „Salacgrīvas novada tūrisma veicināšanas un attīstības biedrība”
valdes priekšsēdētājs Aigars Kalniņš.
DARBA KĀRTĪBA
1. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas
novadā”” apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un
izķeršanas kārtība Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
3. Par automašīnas HONDA CRV izsoles rezultātu apstiprināšanu
4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Liepupe 4” – 2, Liepupē, Liepupes pagastā
izsoles rezultātu apstiprināšanu
5. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomai Liepupes
pagastā
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mēles”, Salacgrīvas pagastā pārdošanu par izsolē
nosolīto cenu
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mednieki 1”, dz.4, Salacgrīvas pagastā pārdošanu par
izsolē nosolīto cenu
8. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala „Muižkungi”,
Liepupes pagastā pārdošanu par nosacīto cenu
9. Par Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Upes ielā 7A,
Salacgrīvā pārdošanu par nosacīto cenu
10. Par Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Liedaga ielā 23B,
Tūjā, Liepupes pagastā pārdošanu par nosacīto cenu
11. Par šķeldotāja izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles ar lejupejošu soli
rīkošanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Meķi”, Liepupes pagastā izsoles sākumcenas un
izsoles noteikumu apstiprināšanu
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Melbārži”, Liepupes pagastā izsoles sākumcenas un
izsoles noteikumu apstiprināšanu
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tirgus iela 9, Salacgrīvā nodošanu atsavināšanai izsoles
sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
15. Par pašvaldības ceļa joslu cirsmu Salacgrīvas pagasta teritorijā izsoles rīkošanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
16. Par Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētas peldvietas apsaimniekošanas tiesību un
tirdzniecības organizatora tiesību konkursa rīkošanu, konkursa nolikuma un konkursa
komisijas apstiprināšanu
17. Par deleģēšanas līguma slēgšanu un katlu mājas Liepupes pagasta, Liepupē, Mehanizācijas
ielā 4 nodošanu bezatlīdzības lietošanā
18. Par Salacgrīvas novada pašvaldības īpašuma Liedaga ielā 16, Tūjā, Liepupes pagastā
nodošanu valsts īpašumā
19. Par dzīvojamās mājas „Liepupes skola”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
pārvaldīšanas tiesību nodošanu apsaimniekošanas biedrībai „Vecā skola”
20. Par pašvaldības zemes gabala „Slīmesti 3”, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
21. Par pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apz. 6660 009 0060, Liepupes
pagastā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
22. Par daļu pašvaldības zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1, Ainažos iznomāšanu un nomas
līgumu slēgšanu
23. Par zemes gabala daļas Ganību ielā 4, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
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24. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumiem [..]
25. Par Salacgrīvas novada pašvaldības dzīvokļa „Vecsalaca 3A”-2, Salacgrīvas pagastā sociālā
statusa atcelšanu
26. Par īres tiesību piešķiršanu [..]
27. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
28. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
29. Par 2013.gada 2.janvāra dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/75 laušanu
30. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu laušanu iekšējos ūdeņos ar individuālo
komersantu „Aļģes”
31. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu SIA „Aļģes
1”
32. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu iekšējos ūdeņos sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „Aļģes 1”
33. Par zvejas rīku limita vienas vienības maksas noteikšanu par rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu
34. Par ceļa zīmju uzstādīšanu un noņemšanu Salacgrīvas pagastā
35. Par dalības maksas apstiprināšanu Salacgrīvas mākslas skolas mācību praksei
36. Par pašvaldības iestādes „Salacgrīvas mākslas skola” telpu nomas maksas apstiprināšanu
37. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr. 471 „Par
Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas, pakalpojumu maksu un pulciņu dalības maksu
apstiprināšanu”
38. Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas maksas apstiprināšanu pasākuma „POSITIVUS
2014” laikā no 2014.gada 15.jūlija līdz 19.jūlijam
39. Par Ainažu Ugunsdzēsības muzeja un Salacgrīvas muzeja ieejas biļešu un pārējo
pakalpojumu maksas apstiprināšanu
40. Par biļešu cenu noteikšanu Jūras svētkos
41. Par maksas par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un atsevišķu objektu un
laukumu izmantošanas maksas noteikšanu Jūras svētkos
42. Par ieejas maksas noteikšanu uz koncertu un balli starptautiskajā Ziemeļlivonijas festivālā
Ainažos
43. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr. 460 „Par
Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas,
vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu”
44. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”
45. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17.jūlija lēmumā Nr.339 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
46. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu
47. Par finansiālu atbalstu foto biedrības „Salacgrīva” projekta ”Starptautiskā jauniešu vides
nometne „Go Global – Go green”” realizēšanai
48. Par kredīta ņemšanu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā” realizācijai
49. Par ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
50. Par ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
51. Papildus darba kārtības jautājumi:
51.1.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos
Jānim Cīrulim
51.2.Par rūpnieciskās zvejas –komerciālās zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes
ūdeņos slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu
51.3. Par projekta „Spēlēsim volejbolu” iesniegšanu Eiropas Zivsaimniecības fonda
pasākumā „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”
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52. Par saistošo noteikumu Nr. B–4 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.marta
saistošajos noteikumos Nr. B-3 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
53. Par viena iemītnieka uzturēšanas izmaksām pašvaldības iestādē „Veco ļaužu mītne
„Sprīdīši”
54. Par priekšlikuma izskatīšanu par Salacgrīvas novada domes iestāšanos biedrībā „Salacgrīvas
novada tūrisma veicināšanas un attīstības biedrība””
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 53
jautājumiem un 3 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem balsojot PAR- 11 (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību.

1.§
Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas
novadā”” apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs, I.Cīrule)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Meža
likuma 8.panta otro daļu un 02.05.2012. MK noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža” 22.punktu, saskaņā ar 2014.gada 14.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste,
Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.

2.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada
20.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža Salacgrīvas novadā””, saskaņā ar pielikumu.
Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.

Lēmums Nr.137. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.

2. §
Par saistošo noteikumu Nr.5 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un
izķeršanas kārtība Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
(ziņo D.Lejniece)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu, saskaņā ar
2014.gada 14.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 11 (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites,
turēšanas un izķeršanas kārtība Salacgrīvas novadā”, saskaņā ar pielikumu.
Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
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Lēmums Nr.138. Pielikumi uz 2 lp. pievienots protokolam.
3. §
Par automašīnas HONDA CRV izsoles rezultātu apstiprināšanu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19. februāra lēmumu Nr.43 „Par
automašīnas HONDA CRV pārdošanu mutiskā izsolē ar lejupejošu soli”, 2014.gada 7.maija
pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas izsoles protokolu Nr. 12, saskaņā ar 2014.gada
14.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.Apstiprināt automašīnas HONDA CRV izsoles rezultātus, saskaņā ar pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas protokolu Nr.12, slēgt pirkuma līgumu ar [..] par automašīnas HONDA
CRV pārdošanu par EUR 965,70 (tai skaitā PVN 21% 167,60 euro).
Lēmums Nr.139. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas izsoles
protokola Nr.12 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam.

4. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Liepupe 4” – 2, Liepupē, Liepupes pagastā
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19. februāra lēmumu Nr.42 „Par
Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2, „Liepupe 4”, Liepupē,
Liepupes pagastā izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2014.gada 2.aprīļa Salacgrīvas novada domes
pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.9 un to, ka [..] samaksājis izsolē
nosolīto visaugstāko cenu EUR 2220 (divi tūkstoši divi simti divdesmit euro), saskaņā ar
2014.gada 14.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 11 (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2014.gada 2.aprīlī notikušās Salacgrīvas pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa
„Liepupe 4” - 2, Liepupe, Liepupes pagastā izsoles rezultātus.
2. Saskaņā ar 2014.gada 2.aprīļa Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas protokolu Nr.9, slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar [..] par nekustamā īpašuma –
dzīvokļa „Liepupe 4”- 2, (kadastra Nr. 6660 900 0346) Liepupē, Liepupes pagastā, pārdošanu par
EUR 2220 (divi tūkstoši divi simti divdesmit euro).
3. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto izdevumu
tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
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Lēmums Nr.140. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
5. §
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomai Liepupes
pagastā
(ziņo D.Būmane)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 16. aprīļa lēmumu Nr.118 „Par
pašvaldības zemes gabalu lauksaimnieciskai izmantošanai Liepupes pagastā izsoles rīkošanu,
izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2014.gada 13.maija Salacgrīvas novada
domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokoliem Nr.15; 16; 17 un 18, saskaņā ar
2014.gada 14.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 11 (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.Apstiprināt 2014.gada 13.maijā notikušās Salacgrīvas pašvaldības nekustamā īpašuma Liepupes
pagastā, zemes gabala „Nemēzijas”, kadastra Nr. 6660 008 0092 (0,5 ha platībā) nomas tiesību
izsoles rezultātus un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas protokolu Nr.18, slēgt zemes nomas līgumu ar [..], nosakot nomas maksu gadā EUR
15,23 un nomas termiņu 10 (desmit) gadi.
2. Apstiprināt 2014.gada 13.maijā notikušās Salacgrīvas pašvaldības nekustamā īpašuma Liepupes
pagastā, zemes gabala „Kvieši”, kadastra Nr. 6660 008 0158 (3,3 ha platībā) nomas tiesību izsoles
rezultātus un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas
protokolu Nr.17, slēgt zemes nomas līgumu ar [..], nosakot nomas maksu gadā EUR 64,16 un
nomas termiņu 5 (pieci) gadi.
3. Apstiprināt 2014.gada 13.maijā notikušās Salacgrīvas pašvaldības nekustamā īpašuma Liepupes
pagastā, zemes gabala „Raudenes”, kadastra Nr. 6660 009 0416 (4,51 ha platībā) nomas tiesību
izsoles rezultātus un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas protokolu Nr.16, slēgt zemes nomas līgumu ar [..], nosakot nomas maksu gadā EUR
60,89 un nomas termiņu 5 (pieci) gadi.
4. Apstiprināt 2014.gada 13.maijā notikušās Salacgrīvas pašvaldības nekustamā īpašuma Liepupes
pagastā, zemes gabala „Sermuļi”, kadastra Nr. 6660 009 0407 (2,7 ha platībā) nomas tiesību izsoles
rezultātus un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas
protokolu Nr.15, slēgt zemes nomas līgumu ar [..], nosakot nomas maksu gadā EUR 62,62 un
nomas termiņu 5 (pieci) gadi.
5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokli.
Lēmums Nr.141. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas izsoles
protokolu Nr.15, 16, 17, 18 kopijas uz 4 lp. pievienotas protokolam.
6. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mēles”, Salacgrīvas pagastā pārdošanu par izsolē
nosolīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19. februāra lēmumu Nr. 40 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma „Mēles”, Salacgrīvas pagastā atsavināšanu, izsoles sākumcenas un
izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.2; 10.§), 2014.gada 3.aprīļa Salacgrīvas novada
domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.10, ņemot vērā to, ka nekustamā
īpašuma nosolītāja [..] ir samaksājusi izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 990 (deviņi
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simti deviņdesmit euro), saskaņā ar 2014.gada 14.maija Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, 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 „Mēles”,
Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr.6672 007 0403, pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR
990 (deviņi simti deviņdesmit euro) 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.142. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
7. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mednieki 1”, dz.4, Salacgrīvas pagastā pārdošanu par
izsolē nosolīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19. marta lēmumu Nr. 77 „Par
Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Mednieki 1”, dzīvokļa Nr.4, Salacgrīvas
pagastā atkārtotas izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 3; 15.§),
2014.gada 7.maija Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas
protokolu Nr.13, ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītāja [..] ir samaksājusi izsolē nosolīto
nekustamā īpašuma cenu 520 EUR (pieci simti divdesmit euro), saskaņā ar 2014.gada 14.maija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, 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 1”,
dzīvokļa Nr.4, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr.6672 900 0284, pārdošanu par izsolē
nosolīto cenu 520 EUR (pieci simti divdesmit euro) 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.143. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
8. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala „Muižkungi”,
Liepupes pagastā pārdošanu par nosacīto cenu
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 14.panta otro
daļu, Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.marta lēmumu Nr. 74 „Par pašvaldības nekustamā
īpašuma - zemes starpgabala Muižkungi, Liepupes pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas
un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2014.gada 1.aprīlī pirmpirkuma tiesīgās personas [..]
saņemto iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/173) un to, ka [..] ir samaksājis nekustamā īpašuma
„Muižkungi”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 011 0147, nosacīto cenu Eur 45 (četrdesmit
pieci euro), saskaņā ar 2014.gada 14.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot
PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris
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Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Muižkungi”, kadastra Nr.
6660 011 0147, zemes vienības kadastra apz. 6660 011 0111, Liepupes pagastā pārdošanu
par nosacīto cenu Eur 45 (četrdesmit pieci euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
3. Noteikt, ka nekustamais īpašums „Muižkungi”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 011
0147, zemes vienības kadastra apz. 6660 011 0111, pievienojams [..] piederošam
nekustamam īpašumam [..], nosakot vienu nosaukumu [..].
Lēmums Nr.144. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
9. §
Par Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Upes ielā 7A,
Salacgrīvā pārdošanu par nosacīto cenu
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 14.panta otro
daļu, Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.marta lēmumu Nr. 76 „Par pašvaldības nekustamā
īpašuma - zemes starpgabala Upes ielā 7A, Salacgrīvā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un
izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2014.gada 7.aprīlī pirmpirkuma tiesīgās personas [..] saņemto
iesniegumu (reģ. Nr. 7-14/45) un to, ka [..] ir samaksājis nekustamā īpašuma Upes ielā 7A,
Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 005 0195, nosacīto cenu Eur 460 (četri simti sešdesmit euro),
saskaņā ar 2014.gada 14.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 11
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde,
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 Upes ielā 7A, Salacgrīvā,
kadastra Nr. 6615 005 0195, zemes vienības kadastra apz. 6615 005 0041, pārdošanu par
nosacīto cenu Eur 460 (četri simti sešdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
3. Noteikt, ka nekustamais īpašums Upes ielā 7A, Salacgrīvā ar zemes vienības kadastra apz.
6615 005 0041 pievienojams [..] piederošam nekustamam īpašumam [..], nosakot vienu
nosaukumu– [..].
Lēmums Nr.145. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
10. §
Par Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Liedaga ielā 23B,
Tūjā, Liepupes pagastā pārdošanu par nosacīto cenu
(ziņo A.Ilgavīzis)
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 14.panta otro
daļu, Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.marta lēmumu Nr. 75 „Par pašvaldības nekustamā
īpašuma - zemes starpgabala Liedaga iela 23B, Tūjā, Liepupes pagastā nodošanu atsavināšanai,
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nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2014.gada 16.aprīlī pirmpirkuma tiesīgo
personu [..] saņemto iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/203) un to, ka [..] ir samaksājuši nekustamā
īpašuma Liedaga iela 23B, Tūjā, Liepupes pagastā nosacīto cenu Eur 1700 (viens tūkstotis septiņi
simti euro), saskaņā ar 2014.gada 14.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot
PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris
Zunde, 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 Liepupes pagastā, Tūjā Liedaga
iela 23B, kadastra Nr. 6660 003 0448, zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0416,
pārdošanu par nosacīto cenu Eur 1700 (viens tūkstotis septiņi simti euro) un noslēgt pirkuma
līgumu ar [..], par zemes gabala pārdošanu katram ½ domājamās daļas apmērā.
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
3. Noteikt, ka nekustamais īpašums Liedaga iela 23B, Tūjā, Liepupes pagastā, kadastra Nr.
6660 003 0448, zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0416, pievienojams [..] piederošam
nekustamam īpašumam [..], nosakot vienu nosaukumu– [..].
Lēmums Nr.146. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
11. §
Par šķeldotāja izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles ar lejupejošu soli
rīkošanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 7.pantu, 8.panta piekto
daļu, 15.pantu, 17.pantu, 2014.gada 7.maija pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas
protokolu Nr. 14, saskaņā ar 2014.gada 14.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste,
Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt pašvaldības kustamās mantas - šķeldotāja Ducker H14O, rūpnīcas Nr.560640,
izlaiduma gads 2006, 2014.gada 7.maija izsoli par nenotikušu.
2. Atsavināto šķeldotāju Ducker H14O pārdot mutiskā izsolē ar lejupejošu soli.
3. Apstiprināt šķeldotāja Ducker H14O nosacīto cenu 1194 EUR (viens tūkstotis viens
simts deviņdesmit četri euro), 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 šķeldotāja slepeno cenu.
5. Sludinājumu par šķeldotāja Ducker H14O pārdošanu mutiskā izsolē ar lejupejošu soli
publicēt interneta mājaslapā www.salacgriva.lv.
6. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.147. Pielikums uz 3 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas izsoles protokola kopija uz 1 lp. un informācija par atsavināšanas procesu uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
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12. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Meķi”, Liepupes pagastā izsoles sākumcenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
(ziņo A.Ilgavīzis, debatēs piedalās A.Alsberga)
Saskaņā ar 2014.gada 19.marta Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 72 „Par Salacgrīvas
novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Meķi”, Liepupes pagastā atsavināšanu”, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”
3.pantu, sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) 2014.gada
8.aprīlī veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2014/47, ņemot vērā 2014.gada 14.maija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Meķi”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 010 0070,
izsoles sākumcenu – Eur 14 700 (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti euro), tajā skaitā zemes
vērtība Eur 3800 (trīs tūkstoši astoņi simti euro).
2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.148. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.

13. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Melbārži”, Liepupes pagastā izsoles sākumcenas un
izsoles noteikumu apstiprināšanu
Saskaņā ar 2014.gada 19.marta Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 71 „Par Salacgrīvas
novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Melbārži”, Liepupes pagastā atsavināšanu” un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines
(sertifikāts Nr.110) 2014.gada 9.aprīlī veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2014/50,
saskaņā ar 2014.gada 14.maija Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 11
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Melbārži”, Liepupes pagastā kadastra Nr. 6660 002 0075
izsoles sākumcenu – Eur 7 000 (septiņi tūkstoši euro), tajā skaitā zemes vērtība Eur 400
(četri simti euro).
2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.149. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
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14. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tirgus iela 9, Salacgrīvā nodošanu atsavināšanai izsoles
sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs, debatēs piedalās J.Cīrulis, N.Tiesnesis)
D.Straubergs izsaka priekšlikumu deleģēt Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijai noteikt atsavināmā nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas
nosacījumus, atsavināšanas tiesību aprobežojumus pretendentu atlasei, kā arī noteikt soda sankcijas
par to nepildīšanu.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem:
1) izsakot lēmumprojekta 2.1.punktu: „2.1.Atsavināt, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar
pretendentu atlasi nekustamo īpašumu Salacgrīvā, Tirgus iela 9, kadastra Nr. 6615 005 0100.”;
2) papildinot lēmumprojektu ar 2.4.punktu sekojošā redakcijā: „2.4. Deleģēt Salacgrīvas
novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai noteikt atsavināmā nekustamā īpašuma
turpmākās izmantošanas nosacījumus un atsavināšanas tiesību aprobežojumus pretendentu atlasei,
kā arī noteikt soda sankcijas par to nepildīšanu.”;
3) papildinot lēmumprojekta pielikumu Nr.1 ar 1.3.punktu: „1.3. Izsoles objekts tiek
atsavināts ar pretendentu atlasi, saskaņā ar Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas apstiprinātajiem atsavināmā nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas
nosacījumiem, atsavināšanas tiesību aprobežojumiem pretendentu atlasei, un soda sankcijām par to
nepildīšanu. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas apstiprinātie
nosacījumi tiek pievienoti šiem noteikumiem, kā izsoles noteikumu pielikums un neatņemama tā
sastāvdaļa.”
1. Nekustamais īpašums Salacgrīvā, Tirgus iela 9, kadastra Nr. 6615 005 0100, kas stāv no
zemes gabala 2910 kv.m platībā un dzīvojamās mājas pamatiem ar kadastra apz. 6615 005 0100
001 ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.1015.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, SIA „Birzes nams”, NMK LV54103042301 sertificētas
nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) 2014.gada 6.maijā veikto
nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2014/69, saskaņā ar 2014.gada 14.maija Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
2.1. Atsavināt, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu
Salacgrīvā, Tirgus iela 9, kadastra Nr. 6615 005 0100.
2.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Tirgus iela 9, kadastra Nr. 6615 005 0100 izsoles
sākumcenu - EUR 13 100 (trīspadsmit tūkstoši viens simts euro), tai skaitā zemes vērtība Eur
12 300 (divpadsmit tūkstoši trīs simti euro).
2.3. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.4. Deleģēt Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai noteikt
atsavināmā nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumus un atsavināšanas tiesību
aprobežojumus pretendentu atlasei, kā arī noteikt soda sankcijas par to nepildīšanu.
Lēmums Nr.150. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
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15. §
Par pašvaldības ceļa joslu cirsmu Salacgrīvas pagasta teritorijā izsoles rīkošanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
(ziņo J.Bergs; debatēs piedalās D.Straubergs, J.Cīrulis, N.Tiesnesis)
Tiek uzdots izpilddirektoram K.Ķemeram nodrošināt koku ciršanas saskaņošanu ar iedzīvotājiem
pirms darbu uzsākšanas.
Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem: izslēdzot izsoles objektu
– ceļu joslas cirsmas Rīgas ielā, Liepu ielā, Svētciemā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likumu „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
filiāles "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" Limbažu nodaļas veikto ceļu joslās esošo cirsmu
novērtējumu Salacgrīvas pilsētā un pagastā, 2014.gada 9.maija cirsmu novērtēšanas komisijas
protokolu, saskaņā ar 2014.gada 14.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot
PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris
Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt ceļa joslu cirsmu izsoli pašvaldības ceļiem:
1.1. Sila iela – Kraujas, zemes vienības kadastra apz. 6635 002 0016;
1.2. Svētvieta – Lāņu muiža, zemes vienības kadastra apz.6672 010 0129;
1.3. Varoņi 2 – Jūrmalnieki, zemes vienības kadastra apz.6672 011 0085.
2. Apstiprināt ceļa joslu cirsmu izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt ceļa joslu cirsmu nosacītās cenas.

Nr.p.
k.

Ielas/ceļa
nosaukums

Kadastra apz.

Kvartāla
Nr.

Nogabala
Nr.

Meža
izmantošanas
veids

Paredzēts
pārdošanai
m3

Nogabalu
nosacītās
cena
izsolei
(Eur)

1.

Sila iela - Kraujas

6635 002 0016

1

1

ceļa josla

503,75

16535,00

2.

Svētvieta - Lāņu
muiža

6672 010 0129

1

3

ceļa josla

718,24

24735,00

3.

Varoņi 2 Jūrmalnieki

6672 011 0085

1

2

ceļa josla

202,8

7820,00

4. Apstiprināt cirsmu pirkuma līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
Lēmums Nr.151. Pielikumi uz 6 lp. un ceļa joslu nogabalu novērtēšanas protokola kopija uz 5 lp.
pievienoti protokolam.
16. §
Par Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētas peldvietas apsaimniekošanas tiesību un
tirdzniecības organizatora tiesību konkursa rīkošanu, konkursa nolikuma un konkursa
komisijas apstiprināšanu
(ziņo K.Ķemers, debatēs piedalās D.Straubergs, J.Cīrulis, A.Alsberga)
D.Straubergs izsaka priekšlikumu ņemt vērā Uzņēmēju konsultatīvās padomes ierosinājumus nolikuma projektā iekļaut deleģējumu par to, ka tiek pieņemts darbā sezonas darbinieks, kuram tiek
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noteikta minimālā darba alga, un kuram tiek nodota pludmalē esošā glābšanas stacija un tās
aprīkojums; iekļaut nosacījumu par attīstības plāna un pasākumu plāna iesniegšanu; glābšanu
neiekļaut kā obligātu kritēriju; apsaimniekošanas tiesības nodot uz garāku termiņu, piemēram, 5
gadiem.
Deputāti atbalsta izteiktos priekšlikums.
Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem:
1) izslēdzot lēmumprojekta 2.pielikuma 1.4.punkta 2.daļu;
2) lēmumprojekta 2.pielikuma 2.1.punktā nosakot, ka Salacgrīvas pilsētas peldvietas un pludmales
apsaimniekošanas tiesības tiek nodotas uz 5 gadiem;
3) izslēdzot lēmumprojekta 2.pielikuma 2.3.4.punktu, 2.3.5.punktu, 2.3.7.punktu un 2.3.15.punktu,
attiecīgi mainot turpmāko numerāciju;
4) lēmumprojekta 2.pielikumu papildinot ar 2.4.punktu izsakot sekojoši: „2.4. Pludmales
apsaimniekotājs, ņemot vērā peldvietas noslogojumu, izvērtē nepieciešamību nodrošināt glābšanas
dienesta darbību, un par saviem līdzekļiem nodrošina tāda pludmales glābšanas dienesta darbību,
kas atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem savas kompetences ietvaros ir atbildīgs par
apmeklētāju drošību pludmalē un peldvietā.”, attiecīgi mainot turpmāko numerāciju;
5) lēmumprojekta 2.pielikumu papildinot ar 2.7.punktu izsakot sekojoši: „2.7. Salacgrīvas novada
dome katru gadu uz laika posmu no 01.06.-31.08. pieņem darbā sezonas darbinieku, kuram tiek
maksāta normatīvajos aktos noteiktā minimālā darba alga, un kura pārziņā tiek nodota Salacgrīvas
peldvietā esošā glābšanas stacija un tās aprīkojums, un kura pienākumos ietilpst sadarboties ar
Pludmales apsaimniekotāju pludmales apsaimniekošanā.”;
6) lēmumprojekta 2.pielikuma 3.1.4.5.punktu izsakot sekojoši: „3.1.4.5. Pludmales
apsaimniekošanas plāns, kurā norādīta pretendenta piedāvātā Pludmales apsaimniekošanas
koncepcija, ieverot tajā: pretendenta paredzēto darbību veikšanu pludmales apsaimniekošanā;
pretendenta piedāvāto Pludmales attīstības plānu: pretendenta plānotos Pludmalē organizējamos
pasākumus; pretendenta plānoto Pludmalē piedāvāto pakalpojumu apjomu; pretendenta piedāvātā
glābšanas dienesta darbības apjomu, glābšanas dienesta darbības nosacījumus, ja Pretendents
piedāvā nodrošināt peldvietā glābšanas dienesta darbību.”;
7) lēmumprojekta 2.pielikuma 4..punktu izsakot sekojoši: „4.2. Piedāvājumu vērtēšana: par
konkursa uzvarētāju tiek atzīsts Pretendents, kurš apņemas izpildīt nolikumā noteiktās Pludmales
apsaimniekotāja obligāti veicamās minimālo prasību apjomu, un iesniedzis labāko Pludmales
apsaimniekošanas plānu. Izvērtējot piedāvājumus, kā papildus kritērijs tiek vērtēts arī tas, vai
pretendents ir vai nav piedāvājis nodrošināt glābšanas dienesta darbību, un kādā apjomā ir piedāvāts
nodrošināt iepriekš minētā dienesta darbību. Ja Pretendents ir piedāvājis nodrošināt glābšanas
dienesta darbību, tā tiek uzskatīta par pretendenta papildus priekšrocību.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 2012.gada
10.janvāra Ministru kabineta Nr. 38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība”, saskaņā ar
2014.gada 14.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 10 (Dagnis
Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, J.Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētas peldvietas un pludmales teritorijas, saskaņā
ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju, apsaimniekošanas tiesību un tirdzniecības organizatora tiesību
konkursu un apstiprināt konkursa nolikumu, saskaņā ar pielikumu Nr. 2.
2. Apstiprināt konkursa komisiju šādā sastāvā:
2.1. Komisijas priekšsēdētājs-Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars Ķemers;
2.2. Komisijas locekļi:
2.2.1. Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis;
2.2.3.Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos Aivars Krūmiņš.
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Lēmums Nr.152. Pielikumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
17. §
Par deleģēšanas līguma slēgšanu un katlu mājas Liepupes pagasta, Liepupē, Mehanizācijas
ielā 4 nodošanu bezatlīdzības lietošanā
(ziņo D.Lejniece, debatēs piedalās D.Straubergs, J.Cīrulis, A.Alsberga)
Salacgrīvas novada domē saņemts SIA „ENERGOLUX” (Reģ. Nr. 40103511350, juridiskā
adrese: „Vecvimbas 1”, Berģi, LV-1024) 16.04.2014. iesniegums par 2013.gada 30.septembra
deleģēšanas līguma Nr. 3-25.3/597 par pagarināšanu, vienlaikus iesniegumā norādīts, ka pozitīvi
attīstās Liepupes koģenerācijas stacijas projekta realizācija. SIA „ENERGOLUX” 07.05.2014.
iesniegumā komersants norāda, ka tās darbības galvenais mērķis ir koģenerācijas elektrostacijas
projekta realizācija Liepupes katlu mājas teritorijā un esošo katlu māju energoefektivitātes
paaugstināšana.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībai ir
autonoma funkcija organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā siltumapgādi,
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Savukārt iepriekš minētā likuma 15.panta
ceturtā daļa nosaka, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var
deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus
un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Enerģētikas likuma 51.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības, veicot likumā noteikto
pastāvīgo funkciju, organizē siltumapgādi savā administratīvajā teritorijā, kā arī veicina
energoefektivitāti un konkurenci siltumapgādes un kurināmā tirgū.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var
deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) pārvaldes
uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Un otrā daļa nosaka, ka
privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts
normatīvajā aktā, ievērojot iepriekš minētā likuma 41. panta otrās un trešās daļas noteikumus.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.pants nosaka, ka privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo
pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās
pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus. 45.pants nosaka, ka
lēmumā par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus.
Lai noskaidrotu un izvēlētos atbilstošāko personu deleģēšanas līguma slēgšanai, tika
konstatēts, ka SIA „ENERGOLUX” līdzšinējā darbība un pieredze ir siltumapgādes pakalpojumu
sniegšana Salacgrīvas novada Liepupes pagasta iedzīvotājiem un Liepupes vidusskolai, ar kopējo
katlu mājas jaudu 1,5 MW. Siltumapgādes nodrošināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
Liepupe 9, Liepupe 27, Liepupe 28, Liepupe 29, Liepupe 30 un Liepupe 31, Liepupē, Liepupes
pagastā, un pašvaldības objektiem: Liepupes bibliotēka (atrodas dzīvojamā mājā Liepupe 29-13) un
Liepupes vidusskolai saskaņā ar 2013.gada 30.septembra Deleģēšanas līgumu Nr. 3-25.3/597 laika
posmā no 2013.gada 30.septmbra līdz 2014.gada 30.aprīlim veica SIA „ENERGOLUX”. Saskaņā
ar 2013.gada 6.jūnija Deleģēšanas līguma Nr. 3-25.3/320, kas noslēgts starp Salacgrīvas novada
domi un SIA „ENERGOLUX”, nosacījumiem SIA „ENERGOLUX” nodrošina iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā Salacgrīvas pilsētā, t.i., nodrošina daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju Salacgrīvā Vidzemes ielā 5, Vidzemes ielā 5 un Tirgus ielā 3 iedzīvotājus ar
siltumenerģiju ēku un būvju apsildei, veic karstā ūdens sagatavošanu un piegādi iedzīvotājiem, kā
arī nodrošina ar siltumenerģiju pašvaldības objektus Salacgrīvā Sila ielā 2, Smilšu ielā 9 un
nekustamo īpašumu – veikala ēku Rīgas ielā 13.
Uzņēmuma piedāvātais siltumenerģijas tarifs, kas aprēķināts atbilstoši 2010.gada 14.aprīļa
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumam Nr. 1/7, viendaļīga tarifa
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gadījumā ir 56,16 EUR/MWh plus PVN Liepupes pagasta, Liepupes daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām un 62,82 EUR/MWh plus PVN Liepupes vidusskolai. SIA „ENERGOLUX” rīcībā ir visi
nepieciešamie resursi (kvalificēts darbaspēks, tehnika un ierīces) šāda uzdevuma izpildei. Jāņem arī
vērā apstāklis, ka, ja pašvaldība pati īstenotu šo funkciju, tai šobrīd būtu nepieciešami lielāki
finanšu līdzekļi, nekā tad, ja šī funkcija tiek arī turpmāk deleģēta SIA „ENERGOLUX”. Pašvaldība
pati šobrīd neveic siltumapgādes nodrošināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājām Liepupe 9,
Liepupe 27, Liepupe 28, Liepupe 29, Liepupe 30 un Liepupe 31, Liepupē, Liepupes pagastā, un
pašvaldības objektiem: Liepupes bibliotēka (atrodas dzīvojamā mājā Liepupe 29-13) un Liepupes
vidusskola, tai nav nepieciešamā tehnika un kvalificēti darbinieki, kas šo funkciju veiktu.
Saskaņā ar 2013.gada 30.septembra patapinājuma līguma Nr. 3-25.3/598 nosacījumiem,
iepriekš minētās funkcijas izpildei, SIA „ENERGOLUX” tika nodots patapinājumā pašvaldības
nekustamā īpašuma Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, Liepupē, Mehanizācijas iela 4 daļa, kas
sastāv no zemes gabala 367,02 m2 platībā (kadastra apzīmējums 6660 009 0398) un uz zemes
gabala atrodošās ēkas - katlu mājas (kadastra apzīmējums 6660 009 0398) ar tajā esošajām
tehnoloģiskajām iekārtām, pamatlīdzekļiem un inventāru, ar pienākumu komersantam nodrošināt ar
siltumapgādes pakalpojumu iepriekš minētās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un pašvaldības
nekustamos īpašumus. Nododot iepriekš minēto pašvaldības nekustamo īpašumu un kustamo mantu
SIA „ENERGOLUX” bezatlīdzības lietošanā tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai,
nomas maksas sastādošās izmaksas netiek iekļautas siltumenerģijas tarifā un attiecīgi
siltumenerģijas tarifs būtu mazāks nekā, ja katlu māja deleģēto funkciju pildīšanai tiek nodota
nomā. Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvas novada, Liepupes
pagasta, Liepupe, Mehanizācijas iela 4 daļas – kas sastāv no zemes gabala 367.02 m2 platībā
(kadastra apzīmējums 6660 009 0398) un uz zemes gabala atrodošās ēkas - katlu mājas (kadastra
apzīmējums 6660 009 0398) ar tajā esošajām tehnoloģiskajām iekārtām, pamatlīdzekļiem un
inventāru, nodošana komersantam bezatlīdzības lietošanā tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu
pildīšanai, ir uzskatāma par lietderīgu.
Atbilstoši 2012.gada 13.marta Zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/15 nosacījumiem par
pašvaldības zemes gabala daļas Mehanizācijas ielā 4, Liepupē, Liepupes pagastā, nomu SIA
„ENERGOLUX” apņēmies nomātajā zemesgabalā veikt koģenerācijas stacijas būvniecību, kas
nodrošinātu Liepupes vidusskolas un Liepupes daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumapgādi. SIA
„ENERGOLUX” apņēmies ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.maijam uzcelt koģenerācijas staciju un
nodot to ekspluatācijā, un ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no koģenerācijas stacijas nodošanas
ekspluatācijā nodrošināt siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu Liepupes vidusskolai un Liepupes
daudzdzīvokļu mājām, nosakot 1MWH cenu ne augstāku kā Ls 28,00, t.i., EUR 39.84 bez PVN.
Ņemot vērā, ka pārvaldes uzdevumu – siltumapgādes (siltumenerģijas pārvade, sadale un
tirdzniecība) nodrošināšanu pilnvarotā persona var veikt efektīvāk, un darbība atbilst Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 42.pantā noteiktajiem ierobežojumiem, kā arī to, ka Salacgrīvas novada
domes tiesības deleģēt pārvaldes uzdevumu – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu
savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds (likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts), paredz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
ceturtā daļa, secināms, ka Salacgrīvas novada domes autonomas funkcijas – siltumapgādes
pakalpojuma nodrošināšanas (siltumenerģijas pārvade, sadale un tirdzniecība) deleģēšana ir
pieļaujama.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likums 40., 41., 42., 43., 43.1., 45., 46., 47.,
47.1. pantu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likums” 5.panta otrās daļas 5.punktu, 5.panta trešo daļu, saskaņā ar 2014.gada 14.maija Attīstības
un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 10 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Anda Alsberga), Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
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1. Deleģēt SIA „ENERGOLUX” (Reģ. Nr. 40103511350, juridiskā adrese: „Vecvimbas 1”,
Berģi, LV-1024) uz 10 (desmit) gadiem no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
1.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas izrietošos pārvaldes uzdevumus – nodrošināt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā, t.i., nodrošināt ar
siltumapgādes pakalpojumiem (siltumenerģijas pārvade, sadale un tirdzniecība) Salacgrīvas
novada Liepupes pagasta, Liepupes, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepupe 9, Liepupe
27, Liepupe 28, Liepupe 29, Liepupe 30 un Liepupe 31, un pašvaldības nekustamos
īpašumus: Liepupes bibliotēka (atrodas dzīvojamā mājā Liepupe 29-13) un Liepupes
vidusskola, un noslēgt deleģēšanas līgumu.
2. Pilnvarotā persona, deleģētā pārvaldes uzdevuma veikšanai saimnieciskās darbības veidā par
atlīdzību sniedz pakalpojumus privātpersonām.
3. Siltumenerģijas tarifs apkures sezonai tiek noteikts ir 56,16 EUR/MWh plus PVN Liepupes
pagasta, Liepupes daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, un 62,82 EUR/MWh plus PVN
Liepupes vidusskolai. Iepriekš noteiktais siltumenerģijas tarifs ir spēkā līdz laikam, kamēr
Salacgrīvas novada domē tiek apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs vai Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijā tiek apstiprināts siltumenerģijas tarifs, ja atbilstoši
normatīvo aktu nosacījumiem siltumenerģijas tarifs kā sabiedriskais pakalpojums
regulējamā nozarē jāapstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.
4. Pēc koģenerācijas stacijas nodošanas ekspluatācijā siltumenerģijas tarifs par 1MWH
nosakāms atbilstoši 2012.gada 13.marta Zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/15 iekļautajiem
nosacījumiem par siltumenerģijas tarifu.
5. Apstiprināt deleģēšanas līguma projektu, saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu.
6. Iepriekš minēto funkciju izpildei nodot bezatlīdzības lietošanā SIA „ENERGOLUX”
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, Liepupe,
Mehanizācijas iela 4 daļu – kas sastāv no zemes gabala 367.02 m2 platībā (kadastra
apzīmējums 6660 009 0398) (zemes robežu shēma – lēmuma 2.pielikums) un uz zemes
gabala atrodošās ēkas - katlu mājas (kadastra apzīmējums 6660 009 0398) ar tajā esošajām
tehnoloģiskajām iekārtām, pamatlīdzekļiem un inventāru (3.pielikums), slēdzot
patapinājuma līgumu (lēmuma 4.pielikums).
7. Lēmuma 5.punktā minētais nekustamais īpašums, 2.pielikumā uzskaitītais īpašums un
kustamā manta, tiek nodota bezatlīdzības uz 10 (desmit) gadiem un ir izmantojama tikai
lēmuma 1.punktā minēto funkciju izpildei.
8. Nekustamo īpašumu un kustamo mantu nodot, slēdzot rakstveida līgumu un sastādot
pieņemšanas – nodošanas aktu. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka pilnvarotā persona ir
atbildīga par nekustamo īpašuma un kustamās mantas uzturēšanu un par saviem līdzekļiem
veic īpašuma remontu.
9. Gadījumā, ja SIA „ENERGOLUX” izmanto nodoto īpašumu šajā lēmumā neparedzētiem
mērķiem vai atbilstoši normatīvo aktu nosacījumu prasībām neveic deleģētās funkcijas
izpildi, kā arī gadījumā, ja Salacgrīvas novada domei rodas objektīva nepieciešamība
īpašumu lietot savām vajadzībām, īpašumu var atprasīt.
10. Deleģēšanas un patapinājuma līgumu noslēgt pēc deleģēšanas līguma projekta saskaņošanas
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
Lēmums Nr.153. Pielikumi uz 8 lp. un iesniegumi uz 7 lp. pievienoti protokolam.
18. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības īpašuma Liedaga ielā 16, Tūjā, Liepupes pagastā
nodošanu valsts īpašumā
(ziņo A.Ilgavīzis)
Ņemot vērā 2014.gada 26.februārī Salacgrīvas novada domē saņemto A/S „Latvenergo”
vēstuli par pašvaldības īpašuma Liedaga ielā 16 ar kadastra Nr. 6660 003 0446 nodošanu valstij
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Ekonomikas ministrijas personā, kuru faktiski lieto Latvenergo koncerns un tas nepieciešams
koncerna pamatdarbība nodrošināšanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 42.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 4.pantu, 5.panta 1.daļu un ievērojot Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas 4.punktu, pamatojoties uz 2014.gada
14.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot īpašumā bez atlīdzības valstij Ekonomikas ministrijas personā Salacgrīvas novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Liepupes pagastā, Tūjā, Liedaga iela 16, kadastra
Nr. 6660 003 0446, kas reģistrēts uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda Liepupes pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000530943 un sastāv no zemes vienības ar kadastra apz.
6660 003 0445 un būves – transformatora apakšstacijas ar kadastra apz. 6660 003 0445 001.
2. Šā lēmuma 1.punktā minētais nekustamais īpašums tiek nodots valstij šādas valsts pārvaldes
funkcijas veikšanai: enerģētikas politikas īstenošanai energoapgādes jomā, ar mērķi veikt šī
īpašuma ieguldīšanu valsts kapitālsabiedrības AS "Latvenergo" pamatkapitālā elektroapgādes
nodrošināšanai.
3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2014.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.121 „Par Salacgrīvas
novada pašvaldības īpašuma Liedaga ielā 16, Tūjā, Liepupes pagastā nodošanu valsts
īpašumā” (protokols Nr.4; 14.§).
Lēmums Nr.154.
19. §
Par dzīvojamās mājas „Liepupes skola”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā pārvaldīšanas
tiesību nodošanu apsaimniekošanas biedrībai „Vecā skola”
(ziņo A.Ilgavīzis, debatēs piedalās A.Alsberga)
Ņemot vērā 2014. gada 10.aprīlī Salacgrīvas novada domes Liepupes pagasta pārvaldē
saņemto dzīvojamās mājas „Liepupes skola” apsaimniekošanas biedrības „Vecā skola” [..]
iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/195) un iesniegumam pievienotos dokumentus par dzīvojamās mājas
nodošanu apsaimniekošanas biedrības „Vecā skola” apsaimniekošanā, pamatojoties uz likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantu, 09.12.2008. Ministru kabineta
noteikumu Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu” 26.punktu, saskaņā ar 2014.gada 14.maija Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot dzīvojamās mājas „Liepupes skola”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
pārvaldīšanas tiesības apsaimniekošanas biedrībai „Vecā skola”, VRN 40008221996,
parakstot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanas un pieņemšanas aktu
(saskaņā ar pielikumu Nr.1).
2. Pieņemot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, apsaimniekošanas biedrībai „Vecā
skola” ir pienākums noslēgt līgumus par komunālo pakalpojumu sniegšanu ar
attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem.
3. Nodot neizlietoto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas daļu [..]
pēc līguma par komunālo pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas.
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4. Noteikt, ka lēmums zaudē spēku, ja divu mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas
nodošanas un pieņemšanas akts netiek noslēgts dzīvojamās mājas apsaimniekošanas
biedrības vainas dēļ.
5. Liepupes pagasta pārvaldes vadītājam kontrolēt lēmuma izpildi.
Lēmums Nr.155. Pielikums uz 1 lp., informācija par neizlietoto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas maksas daļu uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam.

20. §
Par pašvaldības zemes gabala „Slīmesti 3”, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
1. Zemes gabals „Slīmesti 3”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 009 0547, zemes vienības
kadastra apz. 6660 009 0540 (2,05 ha platībā), saskaņā ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta
padomes sēdes lēmumu (prot.Nr.13, 47.§) „Par lauku apvidus zemes piekritību Liepupes pagasta
pašvaldībai” ir noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīga zeme.
1.1. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols Nr.5;
28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu
apstiprināšanu” zemes gabals paredzēts lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas novada
domes 2013.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas
maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 3.punktu, ņemot vērā 2014.gada 14.maija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Saskaņā ar [..] 2014.gada 28.aprīlī Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma nodaļā
saņemto iesniegumu (reģ. Nr.7-14/52), iznomāt [..] zemes gabalu „Slīmesti 3”, Liepupes pagastā,
kadastra Nr. 6660 009 0547, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0540, (2,05 ha platībā) bez
apbūves tiesībām, saskaņā ar robežu shēmā iezīmēto teritoriju (pielikums Nr.1).
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā 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 lauksaimnieciskai izmantošanai.
4. Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimnieciskai izmantošanai.
5. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 5 (pieci) gadi.
6. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
7. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā 2014.gada 1.jūnijā.
8. Ar 2014.gada 1.jūniju uz rakstveida vienošanās pamata lauzt 2013.gada 27.decembrī noslēgto
zemes nomas līgumu 8-2.1/38.
Lēmums Nr.156. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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21. §
Par pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apz. 6660 009 0060, Liepupes
pagastā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
1. Nekustamais īpašums Liepupes pagastā, ar kadastra apz. 6660 009 0060 (4,6 ha platībā) ar Liepupes

pagasta padomes 2007.gada 16.maija lēmuma Nr.05,12.§ ir noteikts kā Salacgrīvas novada
pašvaldībai piekritīgs zemes gabals.
1.1. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols Nr.5;
28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu
apstiprināšanu” zemes gabals paredzēts lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Pamatojoties uz 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 14.maija Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
2.1. Saskaņā ar [..] 2014.gada 13.maijā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.316.1/261), iznomāt [..] zemes starpgabalu ar kadastra apz. 6660 009 0060 4,6 ha platībā, bez
apbūves tiesībām, saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu (pielikumu Nr.1).
2.2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā 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 lauksaimniecībai.
2.3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimnieciskai izmantošanai.
2.4. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 5 (pieci) gadi.
2.5. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
2.6. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2014.gada 1.jūniju.
Lēmums Nr.157. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
22. §
Par daļu pašvaldības zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1, Ainažos iznomāšanu un nomas
līgumu slēgšanu
1. Zemes gabals Ainažos, Krišjāņa Barona ielā 1, kadastra Nr. 6605 003 0038 (19 907 kv.m platībā) ir

Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts Ainažu pilsētas zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.376.
1.1. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 „Par Salacgrīvas
novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu apstiprināšanu” (protokols
Nr.5; 28.§) zemes gabals paredzēts individuālo dzīvojamo māju apbūvei.
2. Pamatojoties uz 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”, 21.punktu, 2014.gada 14.maija Attīstības un Finanšu komiteju sēžu
atzinumiem, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
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2.1. Saskaņā ar [..] 2014.gada 29.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.714/58), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1, kadastra Nr. 6605 003 0038 144
kv.m platībā, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar robežu shēmu iezīmēto teritoriju Nr.2 (pielikums
Nr.1).
2.2. Saskaņā ar [..] 2014.gada 29.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.714/68), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1, kadastra Nr. 6605 003 0038 216
kv.m platībā, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar robežu shēmu iezīmēto teritoriju Nr.4 (pielikums
Nr.1).
2.3. Saskaņā ar [..] 2014.gada 29.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.714/59), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1, kadastra Nr. 6605 003 0038 240
kv.m platībā, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar robežu shēmu iezīmēto teritoriju Nr.5 (pielikums
Nr.1).
2.4. Saskaņā ar [..] 2014.gada 29.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.714/67), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1, kadastra Nr. 6605 003 0038 240
kv.m platībā, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar robežu shēmu iezīmēto teritoriju Nr.6 (pielikums
Nr.1).
2.5. Saskaņā ar [..] 2014.gada 29.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.714/66), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1, kadastra Nr. 6605 003 0038 180
kv.m platībā, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar robežu shēmu iezīmēto teritoriju Nr.7 (pielikums
Nr.1).
2.6. Saskaņā ar [..] 2014.gada 29.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.714/65), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1, kadastra Nr. 6605 003 0038 240
kv.m platībā, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar robežu shēmu iezīmēto teritoriju Nr.8 (pielikums
Nr.1).
2.7. Saskaņā ar [..] 2014.gada 29.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.714/64), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1, kadastra Nr. 6605 003 0038 150
kv.m platībā, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar robežu shēmu iezīmēto teritoriju Nr.9 (pielikums
Nr.1).
2.8. Saskaņā ar [..] 2014.gada 29.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.714/63), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1, kadastra Nr. 6605 003 0038 162
kv.m platībā, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar robežu shēmu iezīmēto teritoriju Nr.10 (pielikums
Nr.1).
2.9. Saskaņā ar [..] 2014.gada 29.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.714/54), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1, kadastra Nr. 6605 003 0038 162
kv.m platībā, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar robežu shēmu iezīmēto teritoriju Nr.11 (pielikums
Nr.1).
2.10. Saskaņā ar [..] 2014.gada 29.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.714/62), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1, kadastra Nr. 6605 003 0038 180
kv.m platībā, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar robežu shēmu iezīmēto teritoriju Nr.12 (pielikums
Nr.1).
2.11. Saskaņā ar [..] 2014.gada 29.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.714/61), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1, kadastra Nr. 6605 003 0038 162
kv.m platībā, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar robežu shēmu iezīmēto teritoriju Nr.13 (pielikums
Nr.1).
2.12. Saskaņā ar [..] 2014.gada 29.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.714/60), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1, kadastra Nr. 6605 003 0038 162
kv.m platībā, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar robežu shēmu iezīmēto teritoriju Nr.14 (pielikums
Nr.1).
2.13. Saskaņā ar [..] 2014.gada 29.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.714/57), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1, kadastra Nr. 6605 003 0038 162
kv.m platībā, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar robežu shēmu iezīmēto teritoriju Nr.15 (pielikums
Nr.1).
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2.14. Saskaņā ar [..] 2014.gada 29.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.714/56), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1, kadastra Nr. 6605 003 0038 162
kv.m platībā, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar robežu shēmu iezīmēto teritoriju Nr.16 (pielikums
Nr.1).
2.15. Saskaņā ar [..] 2014.gada 29.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.714/53), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1, kadastra Nr. 6605 003 0038 162
kv.m platībā, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar robežu shēmu iezīmēto teritoriju Nr.17 (pielikums
Nr.1).
2.16. Saskaņā ar [..] 2014.gada 29.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.714/55), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Krišjāņa Barona ielā 1, kadastra Nr. 6605 003 0038 250
kv.m platībā, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar robežu shēmu iezīmēto teritoriju Nr.20 (pielikums
Nr.1).
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā 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 mazdārziņiem 21. punktā.
4. Iznomātās zemes izmantošanas veids – sakņu dārza izmantošanai.
5. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 5 (pieci) gadi.
6. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
7. Noteikt, ka zemes nomas līgumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.jūnijā.
Lēmums Nr.158. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 16 lp. pievienoti protokolam.
23. §
Par zemes gabala daļas Ganību ielā 4, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
(ziņo D.Straubergs, J.Cīrulis)
Izskatījusi SIA „GREENWOOL”,reģ.40103771826, juridiskā adrese Pasta iela 4-8, Ādaži,
Ādažu novads, 2014.gada 11.martā domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/125) par zemes
gabala daļas iznomāšanu Salacgrīvā, Ganību ielā 4, kadastra Nr.6615 008 0014, zemes vienības
kadastra apz. 6615 008 0014 atkritumu pārstrādes un būvmateriālu ražotnes izveidei, tika
konstatēts:
Nekustamais īpašums Ganību ielā 4, Salacgrīvā, kadastra Nr.6615 008 0014 ir pašvaldības
zemes gabals, ar kopējo platību 49 9010 kv.m, kas reģistrēts zemesgrāmatā, nodalījuma
Nr.100000169585.
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 „Par
Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu apstiprināšanu”
(protokols Nr.5;28.§), zemes gabals paredzēts tehniskajām teritorijām.
Pamatojoties uz 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” 6.punktu, saskaņā ar 2014.gada 14.maija Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
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1. Iznomāt uz 12 gadiem SIA „GREENWOOL”, reģ. Nr. 40103771826 zemes gabala
Salacgrīvā, Ganību ielā 4 daļu 7600 kv.m platībā, saskaņā ar pielikumu Nr.1., zemes gabals
iznomāts tehnoloģisko iekārtu un konteineru izvietošanai ar mērķi izveidot ražotni.
2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – atkritumu pārstrādes un būvmateriālu konteineru tipa
ražotnes izveide.
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne zemāku kā Salacgrīvas novada domes saistošiem noteikumiem
Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas
novadā” 6.punktā noteikto minimālo nomas maksu.
4. Nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ka iznomātājs var vienpusēji lauzt nomas līgumu 6
mēnešu iepriekš brīdinot nomnieku. Iznomātājam zemes gabalam līguma laušanas dienā
jābūt atbrīvotam no iekārtām un materiāliem, iepriekš minētā nosacījuma neizpildes
gadījumā nomniekam ir pienākums maksāt līgumsodu EUR 500 apmērā par līgumsaistību
neizpildi, kā arī segt pašvaldībai visus zaudējumus, kas radušies saistībā ar līgumsaistību
neizpildi, un izdevumus, kas saistīti ar zemesgabala atbrīvošanu.
5. Papildus 3.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.159. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
Pārtraukums no plkst.16:35 – 16:40.
24. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumiem [..]
(ziņo I.Cīrule)
[..]
1.3. LR Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.p. ir noteikts, ka lauku teritorijās jaunveidojamās zemes
vienības minimālā platība ir 2 ha, ja citos normatīvajos aktos zemes pārvaldības vai
lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā nav noteikta
lielāka minimālā platība.
1.4. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.2.2.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.
1.5.Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības
projektu izstrādā zemes vienību robežu pārkārtošanai.
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 14.maija
Attīstības komitejas atzinumu, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
2.1.Noteikt, ka, lai pārkārtotu robežas nekustamajos īpašumos [..], atbilstoši pievienotajai
shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajos īpašumos [..] 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.
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2.2.1.3. Ar zemes gabalu īpašniekiem;
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.160. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 5 lp. pievienoti protokolam.
25. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības dzīvokļa „Vecsalaca 3A”-2, Salacgrīvas pagastā sociālā
statusa atcelšanu
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
4.panta pirmo daļu, saskaņā ar 2014.gada 14.maija Attīstības un Finanšu jautājumu komiteju,
balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste,
Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības sociālajam dzīvoklim „Vecsalaca 3A”-2 (19,9
kv.m platībā), Salacgrīvas pagastā.
Lēmums Nr.161.
26. §
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”,
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 14.panta ceturto daļu,
saskaņā ar 2014.gada 14.maija Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, balsojot PAR- 11
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Piešķirt īres tiesības [..] uz dzīvokli [..] ar kopējo platību 19,9 kv.m.
2.2. Noteikt telpu īres maksu EUR 0,14 par 1 m2 mēnesī.
2.3. [..] noslēgt dzīvokļu īres līgumu viena mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas brīža.
2.4. Slēdzot īres līgumu, noteikt līguma termiņu 3 (trīs) gadi.
Lēmums Nr.162. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
27. §
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
(ziņo D.Straubergs)
[..]
2. Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, likuma „Par
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sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11. panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa
īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma
termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
ņemot vērā 2014.gada 12.maija Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2014.gada 14.maija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Pēc punktā 1.2. minētā līguma termiņa beigām atjaunot uz sešiem mēnešiem ar [..], noslēgto
īres līgumu par sociālā dzīvokļa [..] īri, atbilstoši sociālā dienesta sniegtajam atzinumam par to, ka
pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo
dzīvokli.
Lēmums Nr.163. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
28. §
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
[..]
2. Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11. panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa
īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma
termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
saskaņā ar 2014.gada 14.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 11
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Pēc 2013.gada 11.jūnija sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/103 darbības termiņa beigām
atjaunot uz sešiem mēnešiem ar [..] noslēgto līgumu par sociālā dzīvokļa [..] īri atbilstoši sociālā
dienesta sniegtajam atzinumam par to, ka pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli.
2.2. Noslēgt vienošanos par 2013.gada 11.jūnijā noslēgtā sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/103
pagarināšanu līdz 2014.gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.164. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
29. §
Par 2013.gada 2.janvāra dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/75 laušanu
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka [..] nav maksājis īres maksas samaksu par laika
periodu kopš 2008.gada novembra līdz 2014.gada maijam, t.i., par 2008.gada novembri, decembri,
2009.gada janvāri, februāri, martu, aprīli, oktobri, novembri, decembri, 2010.gada janvāri, februāri,
martu, aprīli, maiju, jūniju, jūliju, augustu, septembri, oktobri, decembri, 2011.gada janvāri,
februāri, martu, aprīli, maiju, jūniju, jūliju, septembri, oktobri, novembri, decembri, 2012.gadu,
2013.gadu un 2014.gadu, lai gan viņam ir bijusi nodrošināta iespēja lietot dzīvojamo telpu saskaņā
ar dzīvojamās telpas īres līgumu un normatīvajiem aktiem, kā arī pamatojoties uz likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmās daļas 1.punktu, 2014.gada 14.maija Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
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Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
sniegt tiesā prasību par 2013.gada 2.janvāra dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/75, kas noslēgts
starp [..], kā īrnieku, un Salacgrīvas novada domi, kā izīrētāju, izbeigšanu, izliekot īrnieku bez citas
dzīvojamās telpas ierādīšanas, un īres maksas parāda EUR 898.25 (Astoņi simti deviņdesmit astoņi
euro 25 centi), tai skaitā soda nauda EUR 51.68 (piecdesmit viens euro 68 centi) piedziņu.
Lēmums Nr.165.
30. §
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu laušanu iekšējos ūdeņos ar individuālo
komersantu „Aļģes”
(ziņo J.Cīrulis)
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi IK „Aļģes” (reģ.Nr.44102005081) individuālā
komersanta Jāņa Krūmiņa 2014.gada 6.maija iesniegumu (reģ. 2014.gada 6.maijā reģ.Nr.316.2/240) ar lūgumu pārslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Rīgas jūras līča piekrastes
ūdeņos un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu iekšējos ūdeņos.
Pamatojoties uz 2014.gada 14.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot
PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris
Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Uz rakstveida vienošanās pamata lauzt 2004.gada 15.marta rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumu Nr.35 iekšējos ūdeņos ar IK „Aļģes”, reģ.Nr.44102005081, ar 2014.gada
31.maiju.
Lēmums Nr.166. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
31. §
Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu SIA „Aļģes 1”
1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi SIA „Aļģes 1” valdes locekļa Jāņa Krūmiņa 2014.gada
6.maija iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/241), ar lūgumu izsniegt speciālo atļauju komercdarbībai
zvejniecībā, lai zvejotu iekšējos ūdeņos.
2. Atbilstoši 08.09.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1015 „Kārtība, kādā izsniedz
speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” 4.punkta prasībām SIA „Aļģes 1” iesniedzis iesniegumu un tam
pievienotas šādas dokumentu kopijas: komersanta reģistrācijas apliecības kopija; Valsts
ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par pretendenta nodokļu samaksu.
3. Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 08.09.2009. Ministru kabineta
noteikumu Nr. 1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai
zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 7. un
9.punktu, kā arī saskaņā ar 2014.gada 14.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija
Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
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izsniegt uz pieciem gadiem SIA „Aļģes” (Pērnavas iela 52-3, Salacgrīva, Salacgrīvas
novads, LV- 4033, reģ.Nr.44103083651) speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā
iekšējos ūdeņos Salacā.
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.167. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
32. §
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu iekšējos ūdeņos sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „Aļģes 1”
(ziņo G.Kristiņa)
1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi individuālā komersanta „Aļģes” (Reģ. Nr. 44102005081)
īpašnieka un SIA „Aļģes 1” (Reģ. Nr. 44103083651) valdes priekšsēdētāja Jāņa Krūmiņa
2014.gada 6.maija iesniegumu (saņemts Salacgrīvas novada domē 2014.gada 6.maijā, reģ.Nr.316.2/240) ar lūgumu pārslēgt individuālā komersanta „Aļģes” noslēgto rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līgumu rūpnieciskai zvejai iekšējos ūdeņos ar SIA „Aļģes 1”.
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
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Aļģes 1” iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:
komersanta reģistrācijas apliecības kopija (izdota 12.02.2013.), ar Salacgrīvas novada domes
2014.gada 21.maija lēmumu Nr.167 „Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos
ūdeņos izsniegšanu SIA „Aļģes 1””, SIA „Aļģes 1” izsniegta speciālā atļauja atļauju (licenci)
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Salacā.
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.1374 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” 4.punktu un ņemot vērā 2014.gada 14.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus,
balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija
Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai iekšējos ūdeņos ar 2014.gada 1.jūniju uz
laiku līdz 2020.gada 31.decembrim sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Aļģes 1” (juridiskā adrese:
Pērnavas iela 52-3, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, Reģ. Nr.44103083651), iznomāt rūpnieciskās
zvejas tiesības komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos, nosakot zvejas rīkus –divdesmit pieci
nēģu murdi Salacā.
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.168. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.
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33. §
Par zvejas rīku limita vienas vienības maksas noteikšanu par rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu
(ziņo G.Kristiņa)
Pamatojoties uz Ministra kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
87.punktu, 2.1 pielikuma III daļas Piezīmju 2.punktu, 2014.gada 14.maija Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Noteikt šādu zvejas rīku limita vienas vienības maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu:
1.1. Svētupē - nēģu tacis
€ 227.66;
1.2. Vitrupē - pirmais nēģu murds
€ 85.38;
1.3. Vitrupē - otrais nēģu murds
€ 85.38.
Lēmums Nr.169.

34. §
Par ceļa zīmju uzstādīšanu un noņemšanu Salacgrīvas pagastā
(ziņo D.Žibals)
Pamatojoties uz 2014.gada 14.maija Attīstības komitejas atzinumu par satiksmes
organizāciju Salacgrīvas pagastā ceļa B57 „Lielurgas-Oltūži” posmā no īpašuma „Mincīši”
(kad.apz. 66720120001) līdz īpašumam „Klintis” (kad.apz. 66720120023), balsojot PAR- 11
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Uzstādīt ceļa zīmi Nr. 522 (Stāvēšanas aizlieguma zona) un ceļa zīmi Nr. 523 (Stāvēšanas
aizlieguma zonas beigas) pie īpašuma „Klintis”, Salacgrīvas pagastā, atbilstoši pielikumam
Nr. 1
2. Uzstādīt ceļa zīmi Nr 522 (Stāvēšanas aizlieguma zona) un ceļa zīmi Nr. 523 (Stāvēšanas
aizlieguma zonas beigas) pie īpašuma „Mincīši”, Salacgrīvas pagastā, atbilstoši pielikumam
Nr. 2
3. Salacgrīvas novada domes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim J. Bergam saskaņot
zīmju uzstādīšanas shēmu VAS „Latvijas valsts ceļi” Limbažu nodaļā.
4. Ceļa zīmes uzstādīt par autoceļa fonda līdzekļiem.
5. Noņemt 302.ceļa zīmi (Braukt aizliegts) pie īpašuma „Klintis”, Salacgrīvas pagastā un
īpašuma „Meleku līcis” (kad.apz.66720120027), Salacgrīvas pagastā.
Lēmums Nr.170. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
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35. §
Par dalības maksas apstiprināšanu Salacgrīvas mākslas skolas mācību praksei
Pamatojoties uz Salacgrīvas mākslas skolas direktora Imanta Klīdzēja 2014.gada 8.maija
iesniegumu (reģ. Nr. 3-18/103) par dalības maksas apstiprināšanu mācību praksei Kuldīgā no
2014.gada 9.jūnija līdz 13.jūnijam, saskaņā ar 2014.gada 12.maija Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un 2014.gada 14.maija Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 11
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dalības maksu Salacgrīvas mākslas skolas mācību praksei Kuldīgā EUR 59,00
(piecdesmit deviņi euro, 00 centi) par vienu audzēkni.
Lēmums Nr.171. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
36. §
Par pašvaldības iestādes „Salacgrīvas mākslas skola” telpu nomas maksas apstiprināšanu
Pamatojoties uz Salacgrīvas mākslas skolas direktora I.Klīdzēja 2014.gada 5.maija
iesniegumu (reģ.Nr.3-18/95), noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību
sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas
kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 20.03.2013. lēmumu Nr.134 (protokols
Nr.4; 30.§), nosacījumiem, kā arī saskaņā ar 2014.gada 12.maija Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un 2014.gada 14.maija Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 11
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt pašvaldības iestādes „Salacgrīvas mākslas skola” telpu nomas maksu par vienu personu
diennaktī, slēdzot telpu nomas līgumu EUR 4.27
2. Iznomājamās telpas – 2.stāva kompozīcijas un gleznošanas klases.
3. Nomas maksa apliekama ar PVN likumā noteiktajā kārtībā.
Lēmums Nr.172. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
37. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr. 471 „Par
Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas, pakalpojumu maksu un pulciņu dalības maksu
apstiprināšanu”
(ziņo E.Ādmīdiņš)
Pamatojoties uz Salacgrīvas vidusskolas direktora Eduarda Ādmīdiņa 2014.gada 24.aprīļa
iesniegumu (reģ. Nr. 3-18/87), noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu,
struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.gada lēmumu
Nr.134 (protokols Nr.4; 30.§), nosacījumiem, kā arī saskaņā ar 2014.gada 12.maija Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2014.gada 14.maija Finanšu komitejas atzinumiem,
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balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste,
Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Grozīt Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumu Nr. 471 „Par Salacgrīvas
vidusskolas telpu nomas, pakalpojumu maksu un pulciņu dalības maksu apstiprināšanu”, izsakot
sekojošus punktus jaunā redakcijā:

1.1.5.

Sporta vai aktu zāles noma nakšņošanai, izmantojot sporta
zāles tualetes un dušas
Klašu telpu noma nakšņošanai, izmantojot sporta zāles dušu
telpas
II stāva dienesta viesnīcas gultas vietas iznomāšana

1.1.6.

I stāva dienesta viesnīcas gultas vietas iznomāšana

1.1.1.
1.1.3.

3.50 EUR diennaktī no
personas
3.50 EUR/h
11.00 EUR diennaktī no
pers.
12.00 EUR diennaktī no
pers.

Lēmums Nr.173. Maksas pakalpojuma izcenojumu aprēķini uz 3 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.

38. §
Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas maksas apstiprināšanu pasākuma „POSITIVUS
2014” laikā no 2014.gada 15.jūlija līdz 19.jūlijam
Pamatojoties uz Salacgrīvas vidusskolas direktora Eduarda Ādmīdiņa 2014.gada 24.aprīļa
iesniegumu (reģ. Nr.3-18/87), noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu,
struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.gada lēmumu
Nr.134 (protokols Nr.4; 30.§), nosacījumiem, kā arī saskaņā ar 2014.gada 12.maija Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2014.gada 14.maija Finanšu komitejas atzinumiem,
balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste,
Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.Noteikt Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas maksas pasākuma „POSITIVUS 2014” laikā
no 2014.gada 15.jūlija līdz 19.jūlijam (ieskaitot), sekojošā apmērā:
1.1.
I stāva dienesta viesnīcas noma
EUR 24.00 pers./dienn.
1.2.
II stāva dienesta viesnīcas noma
EUR 22.00 pers./dienn.
1.3.
Klašu, sporta un aktu zāles telpas nakšņošanai
EUR 7.00 pers./dienn.
Lēmums Nr.174. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķini uz 3 lp. pievienoti protokolam.
39. §
Par Ainažu Ugunsdzēsības muzeja un Salacgrīvas muzeja ieejas biļešu un pārējo
pakalpojumu maksas apstiprināšanu
Pamatojoties uz Salacgrīvas muzeja vadītājas I.Zilveres sniegto informāciju un Ainažu
Ugunsdzēsības muzeja vadītājas A.Celmas iesniegumu (Nr.3-18/91), noteikumu „Salacgrīvas
novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu
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aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas
novada domes 20.03.2013. lēmumu Nr.134 (protokols Nr.4; 30.§), nosacījumiem, kā arī saskaņā ar
2014.gada 12.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2014.gada 14.maija
Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sekojošu Ainažu Ugunsdzēsības muzeja ieejas biļešu maksu:
1.1.Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apskate skolēniem,
studentiem, pensionāriem
0.60 EUR
1.2.Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apskate pieaugušajiem 1.00 EUR
1.3.Muzejpedagoģiskās programmas skolas vecuma bērniem
1.00 EUR
1.4. Pirmskolas vecuma bērniem, pašvaldības pensionāriem, invalīdiem
un muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību)
bez maksas
2. Apstiprināt sekojošu Salacgrīvas muzeja CENRĀDI:
N.p.k.
Ieejas maksas
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

(Cenā iekļauta visa muzeja apskate, kā arī interaktīvās nodarbes fotografēšanās, aušana, konstruktoru un saliekamattēlu izmantošana u.c.)
Apmeklētāju grupa
Cena
Skolēni, studenti, pensionāri
0.60€
Pieaugušie
1.00€
Muzejpedagoģiskā vai speciālā nodarbība
1.00€
Pirmskolas vecuma bērni
bezmaksas
Pašvaldības pensionāri
bezmaksas
Invalīdi
bezmaksas
Muzeju darbinieki (uzrādot apliecību)
bezmaksas
Muzeja speciālistu pakalpojumi zinātniskajā un krājuma darbā
Konsultācijas novada vēstures un mākslas
bezmaksas
jautājumos
Krājuma materiālu atlase pēc pasūtījuma
bezmaksas
Muzeja krājuma izmantošana
Uzskaites kartotēkas, tematiskā kataloga un
novadnieku kartotēkas izmantošana
Nacionālā krājuma kopkataloga izmantošana
Pētnieciskais darbs muzeja krājumā skolēnu,
studentu, vēsturnieku zinātnisko darbu vajadzībām
un privātām vajadzībām
Pastāvīgās ekspozīcijas vai izstādes fotografēšana
vai filmēšana skolēnu un studentu zinātniski
pētniecisko darbu vajadzībām
Pastāvīgās ekspozīcijas vai izstādes fotografēšana
vai filmēšana muzeja popularizēšanai
Pastāvīgās ekspozīcijas vai izstādes fotografēšana
vai filmēšana komerciālos nolūkos
Krājuma materiāla kopēšana vai skenēta materiāla
izdruka ( par 1 vienību)
Krājuma materiāla skenēšana ( par 1 vienību)
Digitālā formātā atlasīta krājuma materiāla ieraksts
datu nesējā vai nosūtīšana uz e-pastu ( par 1
vienību):
1. Materiāli līdz 1945.gadam
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bezmaksas
bezmaksas
bezmaksas

bezmaksas

bezmaksas
Līgumcena
0,54€
0,54€
0.99€
0,54€

4.
4.1.
4.2.
4.3.

2. Materiāli pēc 1945.gada
Ārpus krājuma kopēšanas darbi
A4 lapas kopēšana vai melnbaltā izdruka
A3 lapas kopēšana vai melnbaltā izdruka
A4 lapas krāsainā izdruka

0,08€
0,25€
0.99€

3.Maksa par Salacgrīvas muzeja cenrāža 3. un 4.punktā uzskaitītajiem maksas pakalpojumiem
apliekama ar PVN likuma noteiktajā kārtībā.
4. No ieejas biļešu maksas tiek atbrīvoti arī:
4.1. starptautisko studentu/skolēnu (ISIC) karšu īpašnieki;
4.2. starptautisko pasniedzēju/skolotāju (ITIC) karšu īpašnieki;
4.3. Parex ISIC studentu/skolēnu Visa Electron karšu īpašnieki;
4.4. Parex ITIC Pasniedzēju Visa Classic karšu īpašnieki;
4.5. jauniešu (IYTIC) karšu īpašnieki.
5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 25.09.2013.
lēmumu Nr.451 „Par Ainažu Ugunsdzēsības muzeja un Salacgrīvas muzeja ieejas biļešu un pārējo
pakalpojumu maksas apstiprināšanu” (protokols Nr.13; 57.§).
6. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.jūlijā.
Lēmums Nr.175. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķini uz 4 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
40. §
Par biļešu cenu noteikšanu Jūras svētkos
Pamatojoties uz 2014.gada 12.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2014.gada 14.maija Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt ieejas maksu Jūras svētkos Zvejnieku parkā:
1.1. Pieaugušajiem – EUR 5,00;
1.2. Pensionāriem un bērniem līdz skolas vecumam -EUR 3,00;
1.3. Bērniem jaunākiem par 3 gadiem – bez maksas.
2. Noteikt biļešu cenas pasažieru vizināšanai ar zvejas kuģīšiem un laivām:
2.1. Pieaugušajiem (2.48 + 0.52 PVN 21%) - EUR 3,00;
2.2. Bērniem no 3 līdz 10 gadiem, invalīdiem un pensionāriem (uzrādot apliecību) (0.83+0.17
PVN 21%) – EUR 1,00
2.3. Bērniem jaunākiem par 3 gadiem – bez maksas.
3. Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centram nodrošināt pasažieru vizināšanu ar zvejas
kuģīšiem un laivām un lēmuma 2.punktā noteikto biļešu tirdzniecību.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 20.jūnija lēmumu Nr. 335 „Par
biļešu cenu noteikšanu Jūras svētkos” (protokols Nr.8; 43.§).
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Lēmums Nr.176.
41. §
Par maksas par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un atsevišķu objektu un
laukumu izmantošanas maksas noteikšanu Jūras svētkos
Pamatojoties uz 2014.gada 12.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2014.gada 14.maija Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
N.p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Noteikt sekojošas maksas par ielu tirdzniecības
organizēšanas nodrošināšanu Jūras svētkos:
Amatniecības izstrādājumu (slotas, koka karotes,
kāti, adījumi, tamborējumi u.c.) tirdzniecībai
Tirdzniecībai ar pārtikas izstrādājumiem
Tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem
Tirdzniecībai ar daiļamatu meistaru izstrādājumiem
(pinumi, keramika, ādas, austie izstrādājumi, metāla
u.c. materiālu izstrādājumi), mūzikas ierakstiem,
grāmatām, firmu prezentāciju stendiem, loterijai
Tirdzniecībai, kura nav minēta punktos 1.1.,1.2.
Noteikt sekojošu objektu un laukumu
izmantošanas maksu
Piepūšamajām atrakcijām par vienu vienību
(maksa 24 h)
Piepūšamajām atrakcijām par vienu vienību
(maksa 24 h)
Karuseļiem par vienu vienību (maksa 24 h)
Atrakciju stendiem
Noteikt maksas Zvejnieku parka teritorijā:
Novietotu automašīnu
Telts vietu (parka teritorijā un ārpus tās)
Noteikt autostāvvietu izmantošanas maksu pēc
klātpievienotas kartes pa zonām
Nr.1 (pielikums Nr.1)
Nr.2 (pielikums Nr.1)
Tirdzniecības zonā pilsētas laukumos

Mērvienība

Cena
EUR

PVN
21%

Kopā
EUR

1 m2

2.48

0.52

3.00

1 m2

7.44

1.56

9.00

1 m2

8.26

1.74

10.00

1 m2

5.79

1.21

7.00

1 m2

7.44

1.56

9.00

līdz 50
m2
virs 50
m2

35.54

7.46

43.00

70.25

14.75

85.00

1m

70.25
4.13

14.75
0.87

85.00
5.00

1 gab.
1 gab.

2.48
2.48

0.52
0.52

3.00
3.00

1 gab.
1 gab.
1 gab.

4.13
2.48
2.48

0.87
0.52
0.52

5.00
3.00
3.00

2

5. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 20.jūnija lēmumu Nr.336 „Par
maksas par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un atsevišķu objektu un laukumu
izmantošanas maksas noteikšanu Jūras svētkos” (protokols Nr.8; 44.§).
6. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.jūnijā.
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Lēmums Nr.177. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
42. §
Par ieejas maksas noteikšanu uz koncertu un balli starptautiskajā Ziemeļlivonijas festivālā
Ainažos
Pamatojoties uz 2014.gada 12.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2014.gada 14.maija Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt koncerta un balles ieejas maksu starptautiskajā Ziemeļlivonijas festivālā:
1.1. Pieaugušajiem – EUR 5,00;
1.2. Pensionāriem (uzrādot apliecību) un bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam – EUR 3,00;
1.3. Invalīdiem (uzrādot apliecību) un bērniem līdz 7 gadu vecumam – bez maksas.
2. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2010.gada 16.jūnija lēmumu Nr.353 „Par ieejas maksas
noteikšanu uz koncertu un balli starptautiskajā Ziemeļlivonijas festivālā Ainažos” (protokols
Nr.9; 38.§).
Lēmums Nr.178.
43. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr. 460 „Par
Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas,
vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu”
(ziņo A.Ilgavīzis, D.Straubergs, debatēs piedalās A.Zunde, S.Eglīte, A.Alsberga, J.Cīrulis,
D.Martinsone)
D.Straubergs izsaka priekšlikumu Liepupes vidusskolas direktores lūgumu saglabāt vecāku maksu
par ēdināšanu EUR 1,99 atbalstīt eksperimentāli šīs vasaras periodam, lai izmēģinātu, vai ir
iespējams nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes grupu.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem, nosakot:
1) „2.9. pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas, launags no 01.06.-20.06.;
18.08.-31.08. (15-17 porcijas) EUR 1.99 dienā”;
2) „3.10. pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas, launags no 01.06.-20.06.;
18.08.-31.08. (15-17 porcijas) EUR 3.56 dienā”.
Pamatojoties uz Liepupes vidusskolas direktores A.Rubezes 2014.gada 29.aprīļa iesniegumu
(reģ.Nr.3-18/88), SIA „Kuivižu enkurs” sniegto finanšu piedāvājumu ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanai Liepupes vidusskolas pirmsskolas audzēkņu ēdināšanai vasaras mēnešos (reģ.Nr.316.2/185), 2014.gada 12.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2014.gada
14.maija Finanšu komitejas atzinumiem, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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Papildināt Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumu Nr. 460 „Par
Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku
ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu” ar sekojošiem punktiem:
„ 1.6. pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas maksa – brokastis,
pusdienas, launags no 01.06.-20.06.; 18.08.-31.08. (15-17 porcijas) EUR 5.55 dienā”;
„2.9. pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas maksa – brokastis,
pusdienas, launags no 01.06.-20.06.; 18.08.-31.08. (15-17 porcijas) EUR 1.99 dienā”;
„3.10. pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas maksa – brokastis,
pusdienas, launags no 01.06.-20.06.; 18.08.-31.08. (15-17 porcijas) EUR 3.56 dienā”
Lēmums Nr.179. Iesniegumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.

44. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”
Pamatojoties uz Informācijas nodaļas vadītājas I.Tiesneses 2014.gada 9.maija iesniegumu
(reģ.Nr.3-18/ 110), noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto
maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”,
kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 20.03.2013. lēmumu Nr.134, nosacījumiem, saskaņā
ar 2014.gada 14.maija Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem” (ar grozījumiem lēmums Nr. 96 no
19.03.2014.), papildinot lēmuma 1.punktu ar sekojošu 1.13. apakšpunktu:
„1.13. iepirkumu maisiņš ar Salacgrīvas novada logo – EUR 1.24 ”.
Lēmums Nr.180. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp.
pievienoti protokolam.
45. §
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 tūrisma informācijas centra direktores Lienes Tiesneses
2014.gada 6.maija iesniegumu (reģ. Nr.3-18/92), saskaņā ar 2014.gada 14.maija Finanšu komitejas
atzinumu, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone,
Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ izdarīt grozījumus 2013.gada 17.jūlija lēmumā Nr.339 ”Par Salacgrīvas novada domes
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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;
19.02.2014. lēmums Nr.58; 19.03.2014. lēmums Nr.92):
1. Papildināt pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” ar sekojošu
ierakstu:
Automašīnas marka
ŠKODA OCTAVIA

[..]

Dīzeļdegviela

Īpašnieks

Valsts Nr.

Patapināta tūrisma
informācijas centram (Liene

Ziemā
7.7

Vasarā
7

Tiesnese)

Lēmums Nr.181. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.
46. §
Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu
Pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” vadītājas Daces Vilemsones [..] un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, saskaņā ar 2014.gada 12.maija
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2014.gada 14.maija Finanšu komitejas
atzinumiem, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Iecelt uz pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” vadītājas prombūtnes laiku par vadītāja
pienākumu izpildītāju vadītāja vietnieci izglītības jomā Ligitu Dambi (personas kods [..]) uz
1 slodzi ar atalgojumu € 879,33 mēnesī.
2. Noteikt atalgojumu par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” vadītāja vietnieka izglītības
jomā pienākumu veikšanu uz 0,3 slodzi € 181.52 mēnesī.
3. Apstiprināt Ligitas Dambes atalgojumu uz pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
prombūtnes laiku saskaņā ar pielikumu Nr.1.
4. Lēmums piemērojams ar 2014.gada 1.maiju.
Lēmums Nr.182. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
47. §
Par finansiālu atbalstu foto biedrības „Salacgrīva” projekta ”Starptautiskā jauniešu vides
nometne „Go Global – Go green”” realizēšanai
(ziņo D.Straubergs)
Izskatījusi foto biedrības „Salacgrīva” valdes locekles Līgas Gulbes 2014.gada 10.maija
iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/256) par to, ka projektu konkursā valsts budžeta apakšprogrammas
„Vides aizsardzības projekti vadlīnijas „atbildīgs dzīvesveids” 3.aktivitātē „Vides izglītības
nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem” ir atbalstīts projekts „Starptautiskā vides nometne
„Go Global – Go Green””, piešķirot līdzfinansējumu EUR 5096, pamatojoties uz Salacgrīvas
novada domes 2014.gada 22.janvāra lēmumu Nr. 27 „Par foto biedrības „Salacgrīva” projekta
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„Starptautiskā jauniešu vides nometne „GO Global – Go green”” līdzfinansēšanu” (protokols Nr.1;
27.§), saskaņā ar 2014.gada 12.februāra Finanšu komitejas atzinumu, balsojot PAR- 11 (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu 25 % apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i., EUR
1710.25 (Viens tūkstotis septiņi simti desmit euro, 25 centi) apmērā, projekta
„Starptautiskā jauniešu vides nometne „GO Global – Go green”” realizēšanai.
2. Foto biedrībai „Salacgrīva” 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.183. Iesniegums uz 8 lp. pievienots protokolam.
48. §
Par kredīta ņemšanu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā” realizācijai
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada
30.oktobra lēmumu Nr.15.2/85, saskaņā ar 2014.gada 14.maija Finanšu komitejas atzinumu,
balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste,
Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Lai realizētu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā”, ņemt kredītu EUR
832632.87 apmērā (astoņi simti trīsdesmit divi tūkstoši seši simti trīsdesmit divi euro, 87 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. Plānotais kredīta summas sadalījums pa gadiem, atbilstoši projekta ieviešanas grafikam:
2.1. 2014.gads – EUR 832632.87 apmērā (astoņi simti trīsdesmit divi tūkstoši seši simti
trīsdesmit divi euro, 87 centi).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
Lēmums Nr.184.
49. §
Par ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par
valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu,
2014.gada 14.maija Finanšu komiteju atzinumu, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins,
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Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā ERAF projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Tūjas ciemā” realizācijai naudas līdzekļus EUR
53576.59 (piecdesmit trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit seši euro 59 centi) apmērā.
2. Pamatkapitāla palielinājumu apmaksāt viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža.
3. Uzdot SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam Krūmiņam viena mēneša laikā no
šī lēmuma pieņemšanas brīža veikt nepieciešamās darbības LR Uzņēmumu reģistrā saistībā
ar pamatkapitāla palielināšanu.

Lēmums Nr.185.
50. §
Par ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par
valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu,
2014.gada 14.maija Finanšu komitejas atzinumu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Salacgrīvas pilsētā” realizācijai naudas līdzekļus EUR 889750.88 (astoņi simti astoņdesmit
deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro 88 centi) apmērā.
2. Pamatkapitāla palielinājumu apmaksāt viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža.
3. Uzdot SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam Krūmiņam viena mēneša laikā no
šī lēmuma pieņemšanas brīža veikt nepieciešamās darbības LR Uzņēmumu reģistrā saistībā
ar pamatkapitāla palielināšanu.

Lēmums Nr.186.
51. Papildus darba kārtības jautājumi:
51.1. §
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos
Jānim Cīrulim
Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Jāņa Cīruļa 2014.gada
14.maija iesniegumu un saskaņā ar 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.621 „Salacgrīvas novada
domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”, balsojot PAR- 10 (Dagnis Straubergs,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, 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:
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1. Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim ikgadējo
atvaļinājumu no 2014.gada 26.maija līdz 9.jūnijam - divas kalendārās nedēļas (neieskaitot
svētku dienas).
2. Izmaksāt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim atvaļinājuma
pabalstu 50 procentu apmērā no mēnešalgas.
Lēmums Nr.187. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
51.2. §
Par rūpnieciskās zvejas –komerciālās zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos
slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo K.Ķemers)
Pamatojieties uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisijas 2014.gada 15.maija
protokolu par komerciālās zvejas tiesību nomas slēgtajā izsolē nosolītajiem zvejas rīkiem (5 (pieci)
zivju tīkli (garāks par 50, bet nepārsniedz 100m)) un 1 (viens) reņģu stāvvads, balsojot PAR- 11
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt rūpnieciskās zvejas – komerciālās zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča
piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles rezultātus saskaņā ar pievienoto sarakstu (pielikums Nr.1).
Lēmums Nr.188. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
51.3. §
Par projekta „Spēlēsim volejbolu” iesniegšanu Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumā
„Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”
(ziņo A.Ilgavīzis)
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģijas
īstenošana” 5.1.aktivitātes „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un
attīstība” rīcībā „Teritorijas dzīves vides kvalitātes uzlabošana” ar projektu „Spēlēsim
volejbolu” par kopējo summu EUR 19177.78 (deviņpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit
septiņi euro, 78 centi).
2. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 15849.40 (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit
deviņi euro, 40 centi).
3. Pieprasītais publiskais finansējums EUR 14264.46 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām.
4. Nodrošināt projekta realizācijas priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu EUR 4913.32 (četri
tūkstoši deviņi simti trīspadsmit euro, 32 centi).
5. Par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Liepupes pagasta pārvaldes vadītāju Aivaru
Ilgavīzi.
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Lēmums Nr.189. Informācija uz 1 lp. pievienota protokolam.
52. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–4 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.marta
saistošajos noteikumos Nr. B-3 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, balsojot PAR11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-4 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada
19.marta saistošajos noteikumos Nr. B-3 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014.gada pamata un
speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-4 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.190. Pielikums uz 12 lp. un iesniegumi uz 59 lp. pievienoti protokolam.
53. §
Par viena iemītnieka uzturēšanas izmaksām pašvaldības iestādē „Veco ļaužu mītne „Sprīdīši”
(ziņo I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz 13.07.1999. Ministru kabineta noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 13.1 punktu, kurā ir atrunāti izdevumi, kuri iekļaujami aprēķinot vienas personas
uzturēšanas izmaksas, un saskaņā ar 2014.gada 12.maija Sociālo un veselības jautājumu komitejas un
2014.gada 14.maija Finanšu komiteju atzinumiem, balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt viena iemītnieka uzturēšanas izmaksas Veco ļaužu mītnē „Sprīdīši” 464.92 euro
mēnesī saskaņā ar pielikumu Nr.1.
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 9.35
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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 9.35 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. Lēmuma 1.punktā noteiktā viena iemītnieka uzturēšanās izmaksas Veco ļaužu mītnē
„Sprīdīši” un lēmumā noteiktā pakalpojuma samaksas kārtība tiek piemērota par laika
periodu no 2014.gada 1.janvāra.
5. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.februāra lēmumu Nr.60
„Par viena iemītnieka uzturēšanas izmaksām pašvaldības iestādē „Veco ļaužu mītne
„Sprīdīši”’ (protokols Nr.2; 30.§).
Lēmums Nr.191. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums ar papildus iesniegto informāciju uz 3 lp.
pievienoti protokolam.
54. §
Par priekšlikuma izskatīšanu par Salacgrīvas novada domes iestāšanos biedrībā „Salacgrīvas
novada tūrisma veicināšanas un attīstības biedrība””
(ziņo K.Ķemers)
Sēdes vadītājs dod vārdu biedrības „Salacgrīvas novada tūrisma veicināšanas un attīstības biedrība”
valdes priekšsēdētājam A.Kalniņam.
(debatēs piedalās D.Straubergs, J.Cīrulis, A.Zunde, L.Jokste, A.Alsberga)
Sēdes vadītājs informē, ka sagatavotajam lēmumprojekta I variantam pievienoto pielikumu biedrība
„Salacgrīvas novada tūrisma veicināšanas un attīstības biedrība” nav saskaņojusi, tādēļ balsojums
par to nav iespējams.
Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmumprojekta II variantu.
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi biedrības „Salacgrīvas novada tūrisma veicināšanas
un attīstības biedrība” (Reģ. Nr. 40008144095, juridiskā adrese: „Smilškalni”, Vecsalaca,
Salacgrīvas pagasts) (turpmāk – biedrība) valdes priekšsēdētāja Aigara Kalniņa 2014.gada 13.maija
iesniegumu par priekšlikumu Salacgrīvas novada pašvaldībai iestāties biedrībā. Ņemot vērā to, ka
saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” pašvaldība darbojas likumā noteiktās kompetences ietvaros,
kā arī pamatojoties uz 2014.gada 14.maija Attīstības un Finanšu komitejas sēdes atzinumiem,
balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Lija Jokste,
Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noraidīt priekšlikumu iestāties biedrībā „Salacgrīvas novada tūrisma veicināšanas un
attīstības biedrība” (Reģ. Nr. 40008144095, juridiskā adrese: „Smilškalni”, Vecsalaca,
Salacgrīvas pagasts).
Lēmums Nr.192. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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Deputāti vienojas ar biedrības „Salacgrīvas novada tūrisma veicināšanas un attīstības biedrība”
valdes priekšsēdētāju A.Kalniņu, ka tiks nozīmēta kontaktpersona no Salacgrīvas novada domes
puses biedrības un pašvaldības jahtu piestātņu ievietošanai Salacas upē saskaņā ar 19.05.2014.
vēstulē Nr.3-11/254 norādīto shematisko attēlojumu (dokumenta kopija uz vienas 1 lp. pievienota
protokolam).

Sēdi slēdz plkst. 19:15.
Kārtēja domes sēde – 2014.gada 18.jūnijā plkst.15:00.

Sēdes vadītājs

Dagnis Straubergs

___________________

Protokolētāja

Inita Hartmane
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