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
Nr.11
Salacgrīvā

2014.gada 22.oktobrī

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par pilnvaroto personu apstiprināšanu meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas
kontrolei
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
6. Par pašvaldības saimniecību Parka ielā 12 un Parka ielā 14A, Ainažos cirsmu izsoles
rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
7. Par pašvaldības saimniecības „GRANTI”, Ainažu pagastā cirsmu izsoles rīkošanu, nosacītās
cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Atlantijas ielā 1B, Salacgrīvā izsoles sākumcenas un
izsoles noteikumu apstiprināšanu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala Meža ielā 18B, Salacgrīvā
atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4, „Krogi”, Liepupes pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atkārtota atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jaunzemes 2” - 3, Ainažu pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jaunzemes 2” -3, Ainažu pagastā pārdošanu
par nosacīto cenu
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Viskalni”, dz. 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
14. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.aprīļa lēmumā Nr. 195 „Par zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos [..]”
15. Par daļu pašvaldības zemes gabalu Rīgas ielā 7, Tūjā un Muižas ielā 22, Liepupē
iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu
16. Par nedzīvojamās telpas daļas Smilšu ielā 9, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu

17. Par nedzīvojamo telpu Parka ielā 16, Ainažos iznomāšanu
18. Par siltumapgādes ārējo tīklu pieņemšanu dāvinājumā
19. Par grozījumiem Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā
20. Par konkursa nolikuma „Upes sargs 2014” apstiprināšanu
21. Par tirgošanas cenas noteikšanu Salacgrīvas novada 2015.gada kalendāram „Plašās,
saulainās Salacgrīvas novada ainavas”
22. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr. 464 „Par
Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parka” sniegto pakalpojumu maksas
apstiprināšanu”
23. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 626 „Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2014.gadā”
24. Par finansiālu atbalstu Liepupes pagasta jauktā kora „Pernigele” dalībai Austrālijas latviešu
55.kultūras dienās Sidnejā no 2014.gada 26.decembra līdz 31.decembrim
25. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25. septembra lēmumā Nr.401 „Par
noteikumu „Noteikumi par Tautas mākslas kolektīvu vadītāju, interešu kolektīvu vadītāju,
deju kolektīvu repetitora, kormeistara un koncertmeistaru darba samaksu” apstiprināšanu”
26. Par saistošo noteikumu Nr. B–10 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada
6.oktobra saistošajos noteikumos Nr. B-9 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014. gada
pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu
27. Par naudas balvas piešķiršanu
Informācija
1.Par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi līdz 2014.gada 1.oktobrim
2.Par Gruzijas pilsētas Gori uzaicinājumu Salacgrīvai kļūt par sadraudzības pilsētu

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Andris Zunde, Inga
Čekaļina, Gints Šmits, Lija Jokste, Aija Kirhenšteine, Ilona Balode, Dace Martinsone
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada
domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste,
Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja, Digna Būmane – Salacgrīvas
novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja,
Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja, Vineta Krūze – Salacgrīvas novada
būvvaldes teritorijas plānotāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā
arhitekte, Artūrs Aļebastrovs – iestādes „Zvejnieku parks” pārvaldnieks, Kaspars Neimanis –
Salacgrīvas novada domes informācijas aprites speciālists, Pārsla Dzērve – Salacgrīvas kultūras
nama vadītāja
Uzaicinātās personas: Juris Zālītis
Nepiedalās- Māris Trankalis (personiski iemesli); Normunds Tiesnesis (personiski iemesli);
Aleksandrs Rozenšteins (personiski iemesli)
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 27
jautājumiem Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga
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Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību.

1.§
Par pilnvaroto personu apstiprināšanu meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas
kontrolei
(ziņo J.Cīrulis)
Ņemot vērā to, ka Meliorācijas likuma 11.pants nosaka, ka meliorācijas sistēmas
ekspluatāciju un uzturēšanu uzrauga valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, nolūkā nodrošināt meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu
ievērošanu atbilstoši 03.08.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 714 „Meliorācijas sistēmas
ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” nosacījumiem, un saskaņā ar 2014.gada 15.oktobra
Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Noteikt, ka Salacgrīvas novada domes kārtībnieki ir pašvaldības pilnvarotās amatpersonas,
kuras saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 247.pantu un Meliorācijas likuma
11.pantu ir tiesīgas realizēt kontroli par meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas
noteikumu ievērošanu.
Lēmums Nr.356.
2. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
Izskatījusi SIA „Metrum”, reģ. Nr. 40103802628, 2014.gada 1.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.
3-16.1/564) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu
nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ietilpstošās zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..],
sadalīšanai, un atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 9.8.punktam, 31.punktam un 55. punktam, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14. panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmajai daļai,
kā arī saskaņā ar Attīstības komitejas 2014.gada 15.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints
Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..] kadastra Nr.[..] ietilpstošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanai.
2. Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] sadalīšanas rezultātā izveidotajai:
2.1. paliekošajai zemes vienībai Nr.1 ar platību 5,5345 ha (platība precizējama pēc zemes
gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt nosaukumu [..], un zemes gabalam noteikt
sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 4,4415 ha platībā;
- individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) – 1,0930 ha platībā;
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2.2. jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 ar platību 1,9865 ha (platība precizējama pēc
zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu „Grīvas iela 3A, Salacgrīva,
Salacgrīvas nov.”, un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme,
uz kuras pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (NĪLM kods 0502) – 1,9865 ha platībā.
Lēmums Nr.357. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
3. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
Izskatījusi SIA „Metrum”, reģ. Nr. 40103802608, 2014.gada 24.septembra iesniegumu (reģ.
Nr. 3-16.2/548), par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu
nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..]
sadalīšanai, un atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 9.8.punktam, 31.punktam un 55. punktam, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14. panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmajai daļai,
kā arī saskaņā ar Attīstības komitejas 2014.gada 15.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints
Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..],
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un platību 25,1 ha sadalīšanai.
2. Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] un platību 25,1ha sadalīšanas rezultātā izveidotajai:
2.1.
1.zemes vienībai (paliekošajai) ar platību 17,7 ha (platība precizējama pēc zemes
gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt nosaukumu [..], saglabāt ēkām un zemei adresi
[..], un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 17,7 ha platībā.
2.2.
2.zemes vienībai (jaunizveidotajai) ar platību 7,4 ha (platība precizējama pēc zemes
gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu „Ozolarāji” un zemes gabalam noteikt
sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 7,4 ha platībā.
Lēmums Nr.358. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
4. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
(ziņo J.Cīrulis)
Izskatījusi SIA „Metrum”, reģ. Nr. 40103802628, 30.09.2014. iesniegumu, reģ. Nr. 1314.1/138, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu
nekustamajos īpašumos Transporta iela 14, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., kadastra Nr.
66150090059, un Transporta iela 16B, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 66150090022,
ietilpstošo zemes vienību sadalīšanai, un atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktam, 31.punktam un 55. punktam, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 9. panta pirmajai daļai, kā arī saskaņā ar 2014.gada 15.oktobra Attīstības komitejas
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atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā Transporta iela 14, Salacgrīvā,
Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 66150090059, un Transporta iela 16B, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov.,
kadastra Nr. 66150090022, ietilpstošo zemes vienību sadalīšanai.
2. Nekustamajā īpašumā Transporta iela 14, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., kadastra Nr.
66150090059 ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66150090059 sadalīšanas
rezultātā izveidotajai:
2.1. Zemes vienībai Nr.1 ar platību 1,5776 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt nosaukumu “Transporta iela 14, Salacgrīva, Salacgrīvas
nov.”, un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir rūpnieciskā ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001) 1,5776 ha platībā.
2.2. Zemes vienību Nr.2 ar platību 0,0267 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) plānots pievienot izbūvējamai ielai un piešķirt nosaukumu
“Transporta iela”, un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir infrastruktūras objektu zeme (NĪLM kods 0502) – 1,9865
ha platībā.
3.Nekustamajā īpašumā Transporta iela 16B, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., kadastra Nr.
66150090022 ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66150090022 sadalīšanas
rezultātā izveidotajai:
3.1. Zemes vienībai Nr.3 ar platību 0,0951 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt nosaukumu “Transporta iela 16B, Salacgrīva,
Salacgrīvas nov.”, un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir rūpnieciskā ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods
1001) - 0,0951 ha platībā.
3.2. Zemes vienību Nr.4 ar platību 0,0267 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) plānots pievienot zemes gabalam Transporta iela 14, Salacgrīvā,
Salacgrīvas nov. un piešķirt nosaukumu “Transporta iela 14”, un zemes gabalam noteikt sekojošu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir rūpnieciskā
ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001) - 0,0267 ha platībā.
Projektētā
zemes
vienība
1.

Platība (ha)

NĪLM kods

Nosaukums

1,5776

1001

2.

0,0267

1101

3.

0,0951

1001

4.

0,0267

1001

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
rūpnieciskā ražošanas uzņēmumu apbūve
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
infrastruktūras objektu zeme
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
rūpnieciskā ražošanas uzņēmumu apbūve
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
rūpnieciskā ražošanas uzņēmumu apbūve

Lēmums Nr.359. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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5. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
Izskatījusi SIA „Areal Geo”, reģ. Nr. 44103081063, 09.10.2014. iesniegumu (reģ. Nr. 316.1/575) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu
nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..],
sadalīšanai, un atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 9.8.punktam, 31.punktam un 55. punktam, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmajai daļai,
kā arī saskaņā ar 2014.gada 15.oktobra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints
Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..],
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], sadalīšanai.
2. Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] sadalīšanas rezultātā izveidotajai:
2.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 2,0 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt nosaukumu un adresi [..], un zemes gabalam noteikt
sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 2,0 ha platībā;
2.2. zemes vienībai Nr.2 ar platību 4,4 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu „Puduri, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., un
zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 4,4 ha platībā.
Lēmums Nr.360. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
6. §
Par pašvaldības saimniecību Parka ielā 12 un Parka ielā 14A, Ainažos cirsmu izsoles
rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(ziņo D.Būmane)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likumu „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, ņemot vērā SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs" filiāles "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" Limbažu nodaļas veikto cirsmu
novērtējumu saimniecībās Parka ielā 12 un 14A, 2014.gada 30.septembra cirsmu novērtēšanas
komisijas protokolu un ņemot vērā 2014.gada 15.oktobra Attīstības komitejas un 2014.gada
20.oktobra Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt saimniecībā Parka ielā 12, Ainažos zemes vienības kadastra apz. 6605 002 0047
2.kvartāla 1.nogabalā izlases cirti un 2.kvartāla 3.nogabalā krājas kopšanas cirti.
2. Veikt saimniecībā Parka ielā 14A, Ainažos zemes vienības kadastra apz.6605 002 0119
1.kvartāla nogabalos Nr.1;3;5;6 krājas kopšanas cirti.
3. Apstiprināt cirsmu izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
4. Apstiprināt cirsmu nosacītās cenas:
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Nr.p.k.

Saimniecības
nosaukums

Ainaži

Ainaži

Nogabala
Nr.

66050020047

2

1

galvenā cirte
izlases cirte

0,7

55,22

1800,00

66050020047

2

3

kopšanas
cirte

0,2

12,21

405,00

66050020119

1

1;3;5;6

kopšanas
cirte

3,19

211,67

2690,00

Parka iela 14A

3.

Ainaži

Nogabalu
nosacītās
cena izsolei
(Eur)

Kvartāla
Nr.

Parka iela 12

2.

Paredzēts
pārdošanai
m3

Kadastra
apz.

Parka iela 12

1.

Izcērtamā
platība
(ha)

Meža
izmantošanas
veids

5. Apstiprināt cirsmu pirkuma līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
Lēmums Nr.361. Pielikumi uz 6 lp. un saimniecību nogabalu novērtēšanas protokola kopija uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
7. §
Par pašvaldības saimniecības „GRANTI”, Ainažu pagastā cirsmu izsoles rīkošanu, nosacītās
cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likumu „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, ņemot vērā SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs" filiāles "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" Limbažu nodaļas veikto cirsmu
novērtējumu saimniecībā „Granti”, kadastra Nr. 6625 002 0250, un 2014.gada 23.septembra cirsmu
novērtēšanas komisijas protokolu, saskaņā ar 2014.gada 15.oktobra Attīstības komitejas un
2014.gada 20.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt kailcirtes izsoli saimniecības „Granti”, Ainažu pagastā zemes vienībā ar kadastra apz.
6625 002 0364 2.kvartāla nogabalā Nr.5 un kopšanas cirtes zemes vienībā ar kadastra apz.
6625 002 0364, 2.kvartāla nogabalos Nr.1; 3 un 4 un zemes vienībā ar kadastra apz. 6625
002 0250 1. kvartāla nogabalā Nr.2.
2. Apstiprināt cirsmu izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt cirsmu nosacītās cenas:

Nr.p.k.

1.

2.

3.

4.

Saimniecības
nosaukums

"Granti"
Ainažu
pagasts
"Granti"
Ainažu
pagasts
"Granti"
Ainažu
pagasts
"Granti"
Ainažu
pagasts

Izcērtamā
platība
(ha)

Paredzēts
pārdošanai
m3

Nogabalu
nosacītās
cena izsolei
(euro)

Kadastra
apz.

Kvartāla
Nr.

Nogabala
Nr.

Meža
izmantošanas
veids

6625 002
0364

2

5

kailcirte

0,5

145,70

4990,00

6625 002
0364

2

4

kopšanas
cirte

0,08

6,88

130,00

6625 002
0364

2

1;3

kopšanas
cirte

0,27

19,39

265,00

6625 002
0250

1

2

kopšanas
cirte

0,03

3,10

52,00
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4. Apstiprināt cirsmu pirkuma līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.

Lēmums Nr.362. Pielikumi uz 6 lp. un cirsmu novērtēšanas protokola kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
8. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Atlantijas ielā 1B, Salacgrīvā izsoles sākumcenas un
izsoles noteikumu apstiprināšanu
Saskaņā ar 2014.gada 17.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.334 “Par
pašvaldības nekustamā īpašuma Atlantijas ielā 1B, Salacgrīvā 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
15.septembrī veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2014/1967, ņemot vērā 2014.gada
15.oktobra Attīstības komitejas un 2014.gada 20.oktobra Finanšu komitejas atzinumus, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Atlantijas ielā 1B, Salacgrīvā izsoles sākumcenu Eur 3000
(trīs tūkstoši euro), tai skaitā ēkas vērtība Eur 625 (seši simti divdesmit pieci euro).
2. Apstiprināt lēmuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.363. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.

9. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala Meža ielā 18B, Salacgrīvā
atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(ziņo D.Būmane)
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 1.oktobrī veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr.
2014/0110, saskaņā ar 2014.gada 15.oktobra Attīstības komitejas un 2014.gada 20.oktobra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Salacgrīvā, Meža ielā 18B, kadastra Nr. 6615 005 0178, zemes vienības kadastra apz. 6615
005 0198 (1750 kv.m platībā), kas reģistrēts uz pašvaldības vārda Salacgrīvas pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0045 6921.
2. Pārdot nekustamo īpašumu uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu - 36 mēneši.
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3. Apstiprināt nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala Meža ielā 18B, kadastra Nr. 6615
005 0178, 1750kv.m platībā:
3.1. izsoles sākumcenu - EUR 6700 (seši tūkstoši septiņi simti euro).
3.2. izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.364. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
10. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4, „Krogi”, Liepupes pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atkārtota atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā, un
pamatojoties uz šī likuma 45.panta trešo daļu, kā arī saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 8.pantu,
45.panta trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 3.pantu, ņemot vērā 2014.gada 15.septembrī sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas
Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2013/198,
saskaņā ar 2014.gada 15.oktobra Attīstības komitejas un 2014.gada 20.oktobra Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr.4, „Krogi”, kadastra Nr. 6660 900 0345, kas sastāv no kopīpašuma domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas un zemes 289/1237 domājamām daļām un dzīvokļa ar kopējo platību 28,9
kv.m.
2.2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, „Krogi”, kadastra Nr. 6660 900
0345, nosacīto cenu EUR 1 000 (viens tūkstotis euro).
2.3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma - Nr.4, „Krogi”, kadastra Nr. 6660 900 0345, atsavināšanas
paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.4. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..].
Lēmums Nr.365. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
11. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jaunzemes 2” - 3, Ainažu pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.
pantā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums”8.pantu, 45.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, kā arī
ņemot vērā 2014.gada 20.maijā sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts
Nr.110) veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2014/80, saskaņā ar 2014.gada
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15.oktobra Attīstības komitejas un 2014.gada 20.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli
„Jaunzemes 2” - 3, kadastra Nr. 6625 900 0061.
2.2. Apstiprināt 2.1. punktā minētā īpašuma nosacīto cenu EUR 380 (trīs simti astoņdesmit euro).
2.3. Apstiprināt 2.1. punktā minētā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.4. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..].
Lēmums Nr.366. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
12. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jaunzemes 2” -3, Ainažu pagastā pārdošanu
par nosacīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.oktobra lēmumu Nr.366 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jaunzemes 2”- 3, Ainažu pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” (protokols Nr.11; 11.§)
un ņemot vērā to, ka pirmpirkuma tiesīgā persona, [..] ir samaksājusi nekustamā īpašuma nosacīto
cenu Eur 380 (trīs simti astoņdesmit euro), saskaņā ar 2014.gada 15.oktobra Attīstības komitejas un
2014.gada 20.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa
„Jaunzemes 2” - 3, Ainažu pagastā, kadastra Nr.6625 900 0061 pārdošanu par nosacīto
cenu Eur 380 (trīs simti astoņdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.367. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
13. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Viskalni”, dz. 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 18. jūnija lēmumu Nr. 207 „Par
nekustamā īpašuma - „Viskalni”, dzīvokļa Nr.3, Salacgrīvas pagastā izsoles rīkošanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu” (protokols 6; 15.§), 2014.gada 27.augusta Salacgrīvas novada domes
pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.48, ņemot vērā to, ka nekustamā
īpašuma nosolītāja [..] ir samaksājusi izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu 620 EUR (seši simti
divdesmit euro), saskaņā ar 2014.gada 15.oktobra Attīstības komitejas un 2014.gada 20.oktobra
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Viskalni”,
dzīvokļa Nr.3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr.6672 900 0295, pārdošanu par
izsolē nosolīto cenu 620 EUR (seši 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.368. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
14. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.aprīļa lēmumā Nr. 195 „Par zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos [..]”
(ziņo D.Būmane)
Ņemot vērā 2014.gada 19.septembrī iesniegto SIA „GEO Mērniecība” izgatavoto un VZD
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto situācijas plānu nekustamā
īpašuma [..] zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] Salacgrīvas pagastā un to, ka situācijas
plānā ēkas nav attēlotas, un pamatojoties uz 2014.gada 15.oktobra Attīstības komitejas un
2014.gada 20.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Veikt sekojošu grozījumu 2012.gada 25.aprīļa lēmumā Nr. 195 „Par zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanos [..]” (protokols Nr.6; 11.§):
1. Izslēgt lēmuma 9.punktu.
Lēmums Nr.369.
15. §
Par daļu pašvaldības zemes gabalu Rīgas ielā 7, Tūjā un Muižas ielā 22, Liepupē iznomāšanu
un nomas līgumu slēgšanu
1.Nekustamais īpašums Liepupes pagastā, Tūjā, Rīgas iela 7, kadastra Nr. 6660 003 0396
(4,9 ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts Liepupes
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000496927.
Nekustamais īpašums Liepupes pagastā „Orhidejas”, kadastra Nr. 6660 009 0409 (20,3 ha
platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals, saskaņā ar 2008.gada
24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.13 § 48). Ar 2011.gada
21.septembra lēmumu Nr. 494 atdalīts zemes gabals 0,3841 ha platībā ar nosaukumu Muižas iela
22, kadastra Nr. 6660 009 0521, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0497.
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 gabali paredzēti 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”, 2.punktu, saskaņā ar 2014.gada 15.oktobra Attīstības
komitejas un 2014.gada 20.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints
Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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2.1. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2014.gada 23.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/547), iznomāt [..], personas kods [..], daļu no zemes gabala Tūjā,
Rīgas ielā 7 (kadastra Nr. 6660 003 0396) 280 kv.m platībā bez apbūves tiesībām, saskaņā ar
zemes robežu shēma iezīmēto teritoriju (pielikumu Nr.1).
2.2. Saskaņā ar [..], dzīvojoša [..], 2014.gada 29.septembrī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/555), iznomāt [..] daļu zemes gabala Liepupē, Muižas ielā 22,
kadastra Nr. 6660 009 0521, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0497 1708 kv.m platībā,
saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu, pielikums Nr. 2 (iezīmētā teritorija Nr. 26).
2.3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta
saistošajos noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu mazdārziņiem.
2.4. Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņa izmantošanai.
2.5. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 5 (pieci) gadi.
2.6. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
2.7. Noteikt, ka zemes nomas līgumi stājas spēkā 2014.gada 1.novembrī.
Lēmums Nr.370. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam.
16. §
Par nedzīvojamās telpas daļas Smilšu ielā 9, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
(ziņo D.Straubergs)
1. Izskatot biedrības „Jūrakante”, reģ. Nr. 40008129217, koordinatores Dzintras Eizenbergas
2014.gada 30. septembra iesniegumu (reģ. Nr. 7-14/117) par telpu iznomāšanu biedrības „Jūrkante”
darbības nodrošināšanai, tika konstatēts:
1.1. Pašvaldības īpašums Smilšu ielā 9, kas sastāv no zemes gabala 0,4442 ha platībā uz kura
atrodas administratīvā ēka ar kopējo platību 946,40 kv.m, uz pašvaldības vārda reģistrēts
Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 740.
2. Ņemot vērā augstāk minēto un to, ka nomas objekts tiek iznomāts biedrībai, kuras darbība sniedz
nozīmīgu labumu sabiedrībai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, balstoties uz 08.06.2010. MK noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 4.4.apakšpunktu, 4.nodaļas nosacījumiem, saskaņā ar 2014.gada 15.oktobra
Attīstības komitejas un 2014.gada 20.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints
Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Iznomāt biedrībai „Jūrakante”, reģ. Nr. 40008129217, Salacgrīvas novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Smilšu ielā 9 nedzīvojamās telpas daļu pirmajā stāvā 5 kv.m platībā
(kabineta Nr. 110).
2.2. Iznomāto telpu izmantošanas veids – biedrības „Jūrkante” darbības nodrošināšana.
2.3. Noteikt nomas termiņu 5 (pieci) gadi.
2.4. Noteikt nomas maksu Eur 12,52 mēnesī.
2.5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli.
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2.6. Noteikt, ka nedzīvojamās telpas daļas nomas līgums stājas spēkā ar 2014.gada 1.novembri, kad
tiek lauzts 2011.gada 1.jūlija nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 8-2.3/11 par telpu nomu
Ainažos, Parka ielā 16.
Lēmums Nr.371. Iesniegums uz 1 lp. un nomas maksas aprēķins uz 1 lp. pievienoti protokolam.
17. §
Par nedzīvojamo telpu Parka ielā 16, Ainažos iznomāšanu
(ziņo I.Jēkabsone, D.Straubergs)
1. Izskatot ģimenes ārstes Maritas Kreituses, personas kods [..] (sertifikāta Nr. 66656) 2014.gada
15.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/585) par telpu
iznomāšanu Parka ielā 16, Ainažos ģimenes ārsta prakses darbības nodrošināšanai, tika
KONSTATĒTS:
1.1. Pašvaldības nekustamais īpašums Ainažos, Parka ielā 16 ar būves kadastra apz.6605 002 0089
001, sastāv no pārvaldes ēkas – bibliotēkas ar kopējo platību 748,4kv.m, kas reģistrēta Ainažu
pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000501036.
2. Ņemot vērā augstāk minēto un to, ka nomas objekts tiek iznomāts ģimenes ārstei veselības
aprūpes funkciju nodrošināšanai, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 2010. gada 8. jūnija MK noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 3.punkta nosacījumiem, kas nosaka, ka iepriekš minēto noteikumu 2., 3. un
4.nodaļas normas nepiemēro, ja pašvaldības manta tiek iznomāta sociālās aizsardzības, kultūras,
izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai saskaņā ar pašvaldību
domes apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi, 2014.gada 15.oktobra Attīstības komitejas un
2014.gada 20.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Iznomāt ģimenes ārstei Maritai Kreitusei, Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma Parka ielā 16, Ainažos nedzīvojamās telpas otrajā stāvā Nr. 9 -10,5 kv.m, 10-9,4 kv.m, 119,1 kv.m, 12-9,7 kv.m, 13-1,1kv.m, 14 -1,3 kv.m, 15-14,9 kv.m, 16 – 7,1 kv.m, 17-1,1 kv.m, 18 21,0 kv.m, ar kopējo platību 85,20 kv.m
2.2. Iznomāto telpu izmantošanas veids – ģimenes ārsta prakses darbības nodrošināšanai.
2.3. Noteikt nomas termiņu 10 (desmit) gadi.
2.4. Noteikt nomas maksu EUR 15,62 mēnesī.
2.5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli.
2.6. Noteikt, ka līgumi par elektroenerģijas piegādi, komunikācijas sakariem, ūdens un kanalizācijas
pakalpojumu, apkuri un telpu apsardzi tiek slēgti atsevišķi ar pakalpojumu sniedzējiem.
Lēmums Nr.372. Pielikums uz 1 lp., iesniegums uz 2 lp. un nomas maksas aprēķins uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
18. §
Par siltumapgādes ārējo tīklu pieņemšanu dāvinājumā
(ziņo D.Straubergs)
1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi no SIA „Firma Madara 89” (Reģ. Nr.
40003115846, juridiskā adrese: Baznīcas laukums 2, Smiltene, Smiltenes novads) saņemto
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priekšlikumu par izbūvēto siltumapgādes ārējo tīklu Rīgas ielā 13 un Vidzemes ielā 2, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā, nodošanu dāvinājumā Salacgrīvas novada pašvaldībai, un tika konstatēts:
1.1. nekustamais īpašums Salacgrīvā, Rīgas ielā 13, kadastra numurs 6615 003 0075,
saskaņā ierakstu Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 433 pieder Egilam Butkam;
1.2. nekustamais īpašums Salacgrīvā, Vidzemes ielā 2, kadastra numurs 66150030074,
pieder Salacgrīvas novada pašvaldībai. Nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Vidzemes ielā 2 daļa –
neapbūvēts zemes gabals 4370 m2 platībā ir iznomāts SIA „Firma Madara 89”;
1.3. iepriekš minētajos nekustamos īpašumos ir izbūvēti SIA „Firma Madara 89” piederoši
izbūvētie siltumapgādes ārējie tīkli saskaņā ar objekta „Tirdzniecības centrs”
nodošanu
ekspluatācijā 2013.gada 4.jūlijā (ekspluatācijas akta Nr.13 00357 0661415).
1.4. saskaņā ar SIA „Firma Madara 89” sniegto informāciju siltumapgādes ārējo tīklu
vērtība ir EUR 72996,13 (septiņdesmit divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši euro un 13 centi),
kas ir siltumapgādes ārējo tīklu būvniecības izmaksas;
1.4. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt nekustamo mantu, slēgt darījumus,
kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
1.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus, t.sk., siltumapgādi.
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Civillikuma 1912.pantu, nolikuma „Par
finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites un izlietošanas kārtību
Salacgrīvas novada pašvaldībā”, kas apstiprināts ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada
23.oktobra lēmumu Nr. 500 (protokols Nr.14; 3.§), 23.punktu, saskaņā ar 2014.gada 15.oktobra
Attīstības komitejas un 2014.gada 20.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints
Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Pieņemt dāvinājumā no SIA „Firma Madara 89” nekustamā īpašumā Salacgrīvā, Rīgas
ielā 13 un Vidzemes ielā 2 izbūvētos siltumapgādes ārējos tīklus, noslēdzot dāvinājuma līgumu.
2.2.Siltumapgādes ārējo tīklu vērtību noteikt EUR 72996,13 (septiņdesmit divi tūkstoši
deviņi simti deviņdesmit seši euro un 13 centi).
2.3. Noteikt, ka visus izdevumus, kas saistās ar apgrūtinājumu ierakstīšanu zemesgrāmatā
apmaksā no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
Lēmums Nr.373.
19. §
Par grozījumiem Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā
(ziņo D.Straubergs)
Ņemot vērā likuma „Par ostām” 7.panta pirmo daļu daļu un Salacgrīvas ostas pārvaldnieka
I.Īstenā 2014.gada 24.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/190), saskaņā ar 2014.gada 20.oktobra
Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes
2013.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.158 „Par Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikuma apstiprināšanu”
(protokols Nr.5; 4.§) apstiprinātajā nolikumā (turpmāk – nolikums):
1. Izteikt nolikuma punktu 32.7. šādā redakcijā:
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„32.7. lemj par līgumu slēgšanu, ja līguma summa pārsniedz 15 000 euro vai līguma darbības laiks
pārsniedz 2 gadus, izņemot par šī nolikuma 37.4. apakšpunktā minētiem līgumiem;”
2. Izteikt nolikuma punktu 37.3. šādā redakcijā:
„37.3.atbilstoši kompetencei slēgt līgumus par summu, kas nepārsniedz 15 000 euro vai līguma
darbības laiks nepārsniedz 2 gadus, izņemot šī nolikuma 37.4. apakšpunktā minētajos gadījumos;”
Lēmums Nr.374. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.
20. §
Par konkursa nolikuma „Upes sargs 2014” apstiprināšanu
(ziņo K.Ķemers; debatēs piedalās A.Alsberga, G.Šmits)
L.Jokste ierosina par vērtēšanas komisijā iekļaut deputātu Andri Zundi.
Deputāti atbalsta L.Jokstes ierosinājumu.
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par
lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece S.Eglīte.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar
2014.gada 15.oktobra Attīstības komitejas un 2014.gada 20.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode,
Lija Jokste, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Andris Zunde balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa nolikumu „Upes sargs 2014” saskaņā ar pielikumu.
2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
2.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs: Dagnis Straubergs - Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs;
2.2. Vērtēšanas komisijas locekļi:
2.2.1. Ilga Tiesnese - Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja.
2.2.2. Gunita Bisniece - Salacgrīvas novada domes kārtībniece.
2.2.3. Kaspars Ķemers – Salacgrīvas novada domes izpilddirektors
2.2.4. Andris Zunde – Salacgrīvas novada domes deputāts
2.3. Komisijas sekretārs: Solvita Kukanovska – Salacgrīvas novada domes projektu
koordinatore.
2.4. Komisijā ar padomdevēja tiesībām aicināt Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides
pārvaldes vecāko inspektoru Jāni Brantu.
Lēmums Nr.375. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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21. §
Par tirgošanas cenas noteikšanu Salacgrīvas novada 2015.gada kalendāram „Plašās, saulainās
Salacgrīvas novada ainavas”
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada informācijas nodaļas vadītājas Ilgas Tiesneses
2014.gada 6.oktobra iesniegumu (reģ.Nr. 3-18/204), noteikumiem par „Salacgrīvas novada domes
un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un
izcenojumu apstiprināšanas kārtību”, kas apstiprināti 20.03.2013. ar domes lēmumu Nr. 134., un
ņemot vērā 2014.gada.20.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes pasūtītā kalendāra 2015.gadam „Plašās, saulainās
Salacgrīvas novada ainavas” tirgošanas cenu EUR 2,48
2. Kalendāra tirgošanas cena apliekama ar PVN likuma noteiktajā kārtībā.
Lēmums Nr.376. Iesniegums uz 1 lp. un maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
22. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr. 464 „Par
Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parka” sniegto pakalpojumu maksas
apstiprināšanu”
Pamatojoties uz Zvejnieku parka pārvaldnieka A.Aļebastrova 2014.gada 3.oktobra
iesniegumu (reģ.Nr.3-18/202), Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.gada lēmumu Nr.134
„Noteikumi „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu
izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” nosacījumiem, kā arī
saskaņā ar 2014.gada 13.oktobra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2014.gada
20.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Grozīt Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 464 „Par Sporta un atpūtas kompleksa
„Zvejnieku parka” sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu” (ar grozījumiem lēmums Nr. 97 no
19.03.2014; lēmums Nr.132 no 16.04.2014..), 1.5. un 1.6. apakšpunktus, izsakot sekojošā redakcijā:
”1.5. Par ieejas biļešu maksu „Zvejnieku parka” slidotavā par 1 konkrētu dienu:
1.5.1. Pieaugušajiem
EUR 0.99
1.5.2. Bērniem un skolēniem līdz 18 gadu vecumam
EUR 0.41
1.6. Par trenažieru zāles (Salacgrīvā, Sporta ielā Nr.6) izmantošanu:
1.6.1. Par 1 stundu pieaugušajiem
EUR 0.99
1.6.2. Par 1 stundu skolēniem līdz 18 gadu vecumam
EUR 0.58
1.6.3. Abonementa maksa par 10 stundām pieaugušajiem
EUR 8.76
1.6.4. Abonementa maksa par 10 stundām skolēniem līdz 18 gadu
vecumam
EUR 5.29”
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Lēmums Nr.377. Iesniegums uz 1 lp. un maksas pakalpojumu aprēķini uz 3 lp. pievienoti
protokolam.
23. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 626 „Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2014.gadā”
Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 55.punktu, Limbažu un
Salacgrīvas novadu sporta skolas 2014.gada 1.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/197) un 2014.gada
16.oktobra iesniegumu (reģ Nr. 3-18/230), saskaņā ar 2014.gada 13.oktobra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 2014.gada 20.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt šādus grozījumus 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr.626 (ar grozījumiem lēmums Nr.
309 no 20.08.2014.; lēmums Nr. 320 no 17.09.2014.) „Par pašvaldības finansējumu Limbažu un
Salacgrīvas novadu sporta skolai 2014.gadā”:
Papildināt lēmumu ar 7. un 8. punktu sekojošā redakcijā:
„7. Nodrošināt papildus pašvaldības finansējumu EUR 980 (deviņi simti astoņdesmit euro)
Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas audzēkņu programmai „Augstu sasniegumu
sports” mācību – treniņu nometnēm Limbažos sportistam Kasparam Tīkleniekam, lai
veiksmīgi sagatavotos 2015.gada Eiropas un pasaules čempionātiem, un uzsāktu
gatavošanos atlases sacensībām Olimpiskajām spēlēm Riodežaneiro 2016.gadā.
8. Nodrošināt pašvaldības finansējumu EUR 794 (septiņi simti deviņdesmit četri euro)
Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas dambretistu Klāva Norenberga, Aijas
Gūtmanes un trenera dalībai Pasaules čempionāta jauniešiem 100 lauciņu dambretē no 25.
oktobra līdz 1.novembrim Tallinā.”
2. Noslēgt vienošanos ar Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolu par grozījumiem
2014.gada 7.marta līgumā Nr.3-25.3/158.
Lēmums Nr.378. Iesniegumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
24. §
Par finansiālu atbalstu Liepupes pagasta jauktā kora „Pernigele” dalībai Austrālijas latviešu
55.kultūras dienās Sidnejā no 2014.gada 26.decembra līdz 31.decembrim
(ziņo D.Straubergs)
Izskatījusi Salacgrīvas novada Liepupes pagasta kora „Pernigele” diriģentes Artas Zundes
2014. gada 22.septembra. iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/543)) par to, ka koris „Pernigele” ir saņēmis
uzaicinājumu dalībai Austrālijas latviešu 55. Kultūras dienās Sidnejā, kas notiks laika periodā no
2014.gada 26.decembra līdz 31.decembrim, pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā tiek
atbalstīti Salacgrīvas novada tautas mākslas un interešu kolektīvi” ( lēmums Nr. 501 no
23.10.2013.), Liepupes pagasta tautas nama vadītāja Andra Zundes saskaņojumu kopā ar pievienoto
izmaksu tāmi (iesniegums 2014.gada 8.oktobrī Nr. 3-16.2/213) un pamatojoties uz 2014.gada
20.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – 1 (Lija Jokste), ATTURAS – 1 (Sanita Šlekone), Andris Zunde
balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Piešķirt EUR 3000 (trīs tūkstoši euro) kora „Pernigele” dalībai Austrālijas latviešu
55.kultūras dienās Sidnejā, kas notiks laika periodā no 2014.gada 26.decembra līdz
31.decembrim.
2. Salacgrīvas novada Liepupes pagasta korim „Pernigele” ir pienākums popularizēt
Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt Informācijas nodaļu par piedalīšanos kultūras
pasākumos.
Lēmums Nr.379. Iesniegumi uz 5 lp. pievienoti protokolam.

25. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25. septembra lēmumā Nr.401 „Par
noteikumu „Noteikumi par Tautas mākslas kolektīvu vadītāju, interešu kolektīvu vadītāju,
deju kolektīvu repetitora, kormeistara un koncertmeistaru darba samaksu” apstiprināšanu”
(ziņo I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar
2014.gada 20.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt šādus grozījumus 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr. 401 „Par noteikumu
„Noteikumi par Tautas mākslas kolektīvu vadītāju, interešu kolektīvu vadītāju, deju kolektīvu
repetitora, kormeistara un koncertmeistaru darba samaksu” apstiprināšanu”:
1. Pielikuma „Noteikumi par Tautas mākslas kolektīvu vadītāju, interešu kolektīvu vadītāju, deju
kolektīvu repetitora, kormeistara un koncertmeistaru darba samaksu” 9.punktu izteikt šādā
redakcijā:
„9. Kolektīvu vadītājiem un koncertmeistariem, kuri šos pienākumus veic papildus pamatdarbam,
darba samaksas noteikšanai piemēro šo noteikumu nosacījumus, ievērojot „Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” noteiktos ierobežojumus, ka piemaksas
nepārsniedz 30% apmēru no darbiniekam noteiktās mēneša algas.”
2. Pielikumu „Noteikumi par Tautas mākslas kolektīvu vadītāju, interešu kolektīvu vadītāju, deju
kolektīvu repetitora, kormeistara un koncertmeistaru darba samaksu” papildināt ar 10.punktu šādā
redakcijā:
„10. Tautas mākslas kolektīvu vadītājam, interešu kolektīvu vadītājam, deju kolektīvu repetitoram,
kormeistaram un koncertmeistaram atbilstoši budžetā ieplānotajiem līdzekļiem ar izpilddirektora
rīkojumu var piešķirt naudas balvu ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā
sakarā ar amatpersonai (darbiniekam) vai Salacgrīvas novada domes pašvaldības iestādei svarīgu
notikumu (sasniegumu), ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu kultūras iestādes mērķu
sasniegšanā, pie kuras darbojas attiecīgais kolektīvs.”
Lēmums Nr.380.
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26. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–10 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 6.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. B-9 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa, D.Straubergs)
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”, saskaņā ar
2014.gada 20.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-10 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada
6.oktobra saistošajos noteikumos Nr. B-9 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014.gada pamata
un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-10 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.381. Pielikums uz 13 lp. un iesniegumi uz 34 lp. pievienoti protokolam.
27. §
Par naudas balvas piešķiršanu
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par
lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece S.Eglīte.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likums” 3.panta ceturtās daļas 5.punktu, Salacgrīvas novada domes darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes
lēmumu Nr.621, 3.6. un 5.6.punktu, 2014.gada 20.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 10 deputāti (Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1.

Piešķirt naudas balvu EUR 160 apmērā domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam un
domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim sakarā ar valstij un
Salacgrīvas novada pašvaldībai svarīgu notikumu Latvijas Republikas proklamēšanas
dienu 18.novembrī.

Lēmums Nr.382.
Plkst.15:50 no domes sēdes aiziet deputāte Sanita Šlekone.
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Informācija
1.Par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi līdz 2014.gada 1.oktobrim
Ziņo Salacgrīvas novada domes ekonomiste – budžeta plānotāja I.Lazdiņa saskaņā ar protokolam
pievienoto pārskatu uz 8 lp.
Deputāti pieņem zināšanai sagatavoto informāciju.
2.Par Gruzijas pilsētas Gori uzaicinājumu Salacgrīvai kļūt par sadraudzības pilsētu
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs D.Straubergs informē, ka no Gori pilsētas mēra saņemts
uzaicinājums Salacgrīvai kļūt par sadraudzības pilsētu (vēstule uz 2 lp. pievienota protokolam).
J. Zālītis informē par pieredzēto Gruzijas pilsētā Gori.
D.Straubergs ierosina izskatīt iespējas pieņemt ielūgumu un veidot delegāciju 15-20 personu
sastāvā komandējumam uz Gori, Gruzijā. Delegācijā varētu tikt iekļauti domes pārstāvji, speciālisti
no izglītības un kultūras nozarēm, novada uzņēmēji.
Deputāti atbalsta D.Strauberga ierosinājumu.

Sēdi slēdz plkst. 16:15.

Sēdes vadītājs

(personiskais paraksts) 24.10.2014.
Dagnis Straubergs

(personiskais paraksts) 24.10.2014.
Inita Hartmane

Sēdes protokolētājs
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