Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju
par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu
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SALACGRĪVAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV – 4033,
Tālrunis sekretārei: 64 071 973; fakss: 64 071 993; e-pasts: dome@salacgriva.lv

SĒDES PROTOKOLS
Salacgrīvā
2012.gada 25.jūlijā

Nr. 9

Sēde sasaukta pulksten 15:00
Sēdi atklāj pulksten 15:00
Sēdi vada: Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
protokolē – Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
Domes sastāvs:
Ivo Īstenais
Skaidrīte Eglīte
Žanis Andže
Gints Šmits
Ilona Balode
Kaspars Ķemers
Jānis Prīmanis
Vineta Dance
Aleksandrs Rozenšteins
Sarma Līsmane
Uģis Jēgers
Lija Jokste
Sandra Kuka
Dace Martinsone

-piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- nepiedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- nepiedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās

Domes sēdē piedalās:
Jānis Cīrulis – Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Inga Veide – Salacgrīvas novada domes
finanšu nodaļas vadītāja, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste – budžeta
plānotāja, Digna Būmane – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašumu speciāliste, Ilona
Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes
informācijas nodaļas vadītāja, Sanita Šlekone – Salacgrīvas vidusskolas direktora vietniece
izglītības jomā, Aldis Freimanis – Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas
priekšsēdētājs, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja, Aivars Ilgavīzis –
Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Anita Holma – Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta
vadītāja, Maruta Pirro – Salacgrīvas bāriņtiesas priekšsēdētāja, J.Zborovskis – Salacgrīvas novada
domes enerģētiķis, K.Krūmiņš – SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis, A.Ukass – Salacgrīvas

novada domes vecākais būvinspektors, A.Krūmiņš – Salacgrīvas novada domes izpilddirektora
palīgs tehniskos jautājumos.
DARBA KĀRTĪBA
1. Par saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.marta
saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu
materiālu izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites
kārtība Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu Nr.16 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas
klasēm vasaras un ziemas sezonās” apstiprināšanu
4. Par Salacgrīvas novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu
5. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Mednieki 1” dzīvokļa Nr.4,
Salacgrīvas pagastā izsoles noteikumu apstiprināšanu
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Katlu māja” , Liepupes pagastā daļas nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Selgas ielā 1B, Salacgrīvā nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu
8. Par dzīvojamās mājas [..] pārvaldīšanas tiesību nodošanu [..]
9. Par dzīvokļa maiņu pašvaldības nekustamā īpašumā [..]
10. Par noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu Sporta ielā 4, Salacgrīvā
11. Par noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu [..]
12. Par daļu zemes gabala Blaumaņa ielā 8, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
13. Par adrešu maiņu Ainažu pagastā
14. Par adreses "Prinkas 1" piešķiršanu ēkai Liepupes pagastā
15. Par adreses „Mežmuiža 2” piešķiršanu ēkai Liepupes pagastā
16. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 21.septembra lēmumā Nr.494 „Par
pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Liepupes pagastā „Orhidejas” sadalīšanu”
17. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
18. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
19. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un platības precizēšanu
20. Par Salacgrīvas novada domes lēmumu atcelšanu
21. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
23. Par Salacgrīvas novada Svētciema ciema Rīgas ielas posma slēgšanu transportlīdzekļu
satiksmei
24. Par gājēju celiņa ierīkošanu
25. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Liepupes pagasta Ķurmragā
26. Par ceļa zīmju uzstādīšanu pie Salacgrīvas kultūras nama Ostas ielā 3, Salacgrīvā
27. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu [..]
28. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu [..]
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu [..]
30. Par pabalsta piešķiršanu no Humanitārā palīdzības fonda
31. Par finansiālu atbalstu biedrības „Limbažu rajona mednieku kolektīvs „Ainaži”” projekta
„Informēts makšķernieks” realizēšanai
32. Par projekta „Apgaismojuma nomaiņa elektrodrošības uzlabošanai Salacgrīvas vidusskolā”
līdzfinansēšanu
33. Par projekta „Sporta inventāra iegāde bērnu un jauniešu fiziskās attīstības pilnveidei
Salacgrīvas vidusskolā” līdzfinansēšanu
34. Par projekta „Sadzīves tehnikas un inventāra iegāde bērnu un jauniešu sadzīves prasmju
pilnveidei Salacgrīvas vidusskolā” līdzfinansēšanu

35. Par kredīta ņemšanu projekta „Mūzikas un deju studijas izveide Liepupes pagastā, un bērnu
rotaļu laukumu ierīkošana Liepupes pagasta Liepupes un Tūjas ciemos” realizācijai
36. Par kredīta ņemšanu projekta „Sapnis par rotaļām, dziesmām un dejām” realizācijai
37. Par kredīta ņemšanu projekta „Sadarbība teātra un mūzikas mākslu attīstībā” („Cooperation
in the theatre and the music arts development”) realizācijai
38. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 20.jūnija lēmumā Nr.337 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”
39. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2010. gada 29.decembra lēmumā Nr. 701 „Par
Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”
40. Par pašvaldības līdzekļu ieguldīšanu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
41.1. Par saistošo noteikumu Nr.17 „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada pašvaldība sniedz
palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā”
apstiprināšanu
41.2. Par saistošo noteikumu B-5 "Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 20.jūnija
saistošajos noteikumos Nr. B-4 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012. gada pamata un
speciālo budžetu””" apstiprināšanu
42. Par deleģēšanas līguma slēgšanu un Katlu mājas Salacgrīvā, Tirgus ielā 7 nodošanu
bezatlīdzības lietošanā
43. Papildus darba kārtības jautājumi:
43.1. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sporta
jautājumos Dacei Martinsonei
43.2. Par Salacgrīvas novada domes 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
43.3. Par noslēgtā telpu nomas līguma pagarināšanu [..]
43.4. Par aktualizētā tehniski ekonomiskā pamatojuma projektam „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā” apstiprināšanu un par precizētu robežu noteikšanu
Salacgrīvas aglomerācijai
Informācija:
1. Par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi 2012.gada I pusgadā (ziņo Salacgrīvas novada
domes ekonomiste – budžeta plānotāja I.Lazdiņa)
2. Par jubilejas filmas veidošanu (ziņo Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļas vadītāja
I.Tiesnese)
3. Par ūdenssaimniecības attīstību Salacgrīvas novadā (ziņo SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes
loceklis K.Krūmiņš)
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 42
jautājumiem un 4 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputāti, atklāti balsojot „PAR”-13
(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību.

1.§
Par saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.marta
saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu
materiālu izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas
likuma 7.panta trešo daļu, saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
06.07.2012. vēstuli Nr.17-1e/10135 „Par saistošajiem noteikumiem” (reģ. Nr. 3-11/714), atklāti
balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis,
A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS”
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1.

2.
3.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada
17.marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu
informatīvu materiālu izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā””,
saskaņā ar pielikumu.
Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Atcelt Salacgrīvas novada domes 2012.gada 20.jūnija lēmumu Nr.293 „Par saistošo
noteikumu Nr.13 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.marta saistošajos
noteikumos Nr. 4 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu
izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu (protokols
Nr.8; 1.§).

Lēmums Nr.350. Pielikumi uz 2 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
vēstule uz 1 lp. pievienoti protokolam.
2.§
Par saistošo noteikumu Nr.15 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites
kārtība Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
(ziņo J.Cīrulis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Ģeotelpiskās
informācijas likuma 13. panta sesto daļu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais,
S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites kārtība Salacgrīvas novadā”, saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.351. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
3. §
Par saistošo noteikumu Nr.16 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas
klasēm vasaras un ziemas sezonās” apstiprināšanu
D.Martinsone: Sagatavotajā lēmumprojektā diviem ceļiem Liepupes pagastā norādītais seguma
veids neatbilst reālajai situācijai. Priekšlikums – A grupas ceļa Pamati – Dzenīši posma 2.12 – 2.42
km un Muižas ielas norādīto seguma veidu norādīt kā asfaltu.
Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem, saistošo
noteikumu pielikumā Nr.1 Liepupes pagasta ceļa „Pamati – Dzenīši” posmam no 2.12 līdz 2.42 km
nosakot seguma veidu – asfalts, Liepupes ielai „Muižas iela” nosakot seguma veidu – asfalts.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr. 224 „Noteikumi par
valsts un pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2.
apakšpunktu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka,
S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET”
– nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības autoceļu
uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonās” saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.

Lēmums Nr.352. Pielikumi uz 15 lp. pievienoti protokolam.
4. §
Par Salacgrīvas novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2012.gada 16.jūlija Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2012.gada
18.jūlija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais,
S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada Sociālā dienesta nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Atzīt par spēku zaudējušu ar 19.08.2009. Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.195 (protokols
Nr.5; 105.§) apstiprināto Sociālā dienesta nolikumu.
Lēmums Nr.353. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam.
5. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Mednieki 1” dzīvokļa Nr.4,
Salacgrīvas pagastā izsoles noteikumu apstiprināšanu
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2012.gada 20. jūnija lēmumu Nr.324 „Par Salacgrīvas
novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Mednieki 1”, dzīvokļa Nr.4, Salacgrīvas pagastā
nodošanu atsavināšanai” un ņemot vērā sertificētas vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110)
2012.gada 25.jūnijā veikto nekustamā īpašuma tirgus vērtējumu Nr.2012/139, pamatojoties uz
Attīstības un Finanšu komiteju 2012.gada 18. jūlija sēžu atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13
(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4 „Mednieki 1”, Salacgrīvas pagastā
(kadastra Nr. 6672 900 0284), kas sastāv no dzīvojamās platības 42 kv.m platībā,
kopīpašuma 420/3581 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas kūts ar
virsbūvi un zemes:
1.1. izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
1.2. izsoles sākumcenu - Ls 300 (trīs simti latu).
Lēmums Nr.354. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
6. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Katlu māja” , Liepupes pagastā daļas nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2012.gada 20. jūnija lēmumu Nr.330 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma Liepupes pagasta „Katlu māja” daļas nomas tiesību izsoles
rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2012.gada 13.jūlija
Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas protokolu
Nr.15 un to, ka [..] nosolījis visaugstāko nomas cenu mēnesī, saskaņā ar 2012.gada 18.jūlija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais,

S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2012.gada 13.jūlijā notikušās Salacgrīvas pašvaldības nekustamā īpašuma Liepupes
pagastā, „Katlu māja” daļas nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Saskaņā ar 2012.gada 13.jūlija Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma atsavināšanas un
privatizācijas komisijas protokolu Nr.15, slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu ar [..] par
nekustamā īpašuma Liepupes pagastā, „Katlu māja”, kadastra Nr. 6660 009 0398 nomu, nosakot
nomas maksu mēnesī 154, 71 Ls.
3. Noteikt nomas termiņu līdz 2014.gada 12.martam, saskaņā ar nomas tiesību izsoles noteikumiem.
4. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokli.
Lēmums Nr.355. Izsoles protokola Nr.15 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam.
7. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Selgas ielā 1B, Salacgrīvā nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2012.gada 20. jūnija lēmumu Nr.303 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma Selgas ielā 1B, Salacgrīvā zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu,
izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2012.gada 17.jūlija Salacgrīvas novada
domes nekustamā īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas protokolu Nr.16 un to, ka [..]
nosolījis visaugstāko nomas cenu mēnesī 195Ls (viens simts deviņdesmit pieci lati), saskaņā ar
2012.gada 18.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13
(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2012.gada 17.jūlijā notikušās Salacgrīvas pašvaldības nekustamā īpašuma Selgas ielā
1B, Salacgrīvā zemes nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Saskaņā ar 2012.gada 17.jūlija Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma atsavināšanas un
privatizācijas komisijas protokolu Nr.16, slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu ar [..] par
nekustamā īpašuma Selgas iela 1B, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 007 0145 nomu, nosakot nomas
maksu Ls 195 (viens simts deviņdesmit pieci lati) gadā.
3. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokli.
Lēmums Nr.356. Izsoles protokola Nr.16 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam.
8. §
Par dzīvojamās mājas [..] pārvaldīšanas tiesību nodošanu [..]
Ņemot vērā 2012.gada 3.jūlijā Salacgrīvas novada domē saņemto [..] iesniegumu (reģ. Nr.
3-16.1/480) un iesniegumam pievienotos dokumentus par dzīvojamās mājas [..] nodošanu biedrības
apsaimniekošanā un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 51.pantu, 09.12.2008. noteikumu Nr. 1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” 26.punktu, atklāti balsojot „PAR”-13
(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot dzīvojamās mājas [..] pārvaldīšanas tiesības [..], parakstot dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesību nodošanas un pieņemšanas aktu (saskaņā ar pielikumu Nr.1).

2. Pieņemot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, [..] ir pienākums noslēgt līgumus par
komunālo pakalpojumu sniegšanu ar attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem.
3. Noteikt, ka lēmums zaudē spēku, ja divu mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas
nodošanas un pieņemšanas akts netiek noslēgts biedrības vainas dēļ.
4. Liepupes pagasta pārvaldes vadītājam Aivaram Ilgavīzim kontrolēt lēmuma izpildi.
Lēmums Nr.357. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 11 lp. pievienoti protokolam.

9. §
Par dzīvokļa maiņu pašvaldības nekustamā īpašumā [..]
[..]
2. Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
un pamatojoties uz LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otro daļu un 5.panta pirmo un
otro daļu, kā arī ņemot vērā 2012.gada 18.jūlija Attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti
balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis,
A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS”
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Izīrēt [..]dzīvokli [..] Nr. 5 ar kopējo platību – 47,5 kv.m.
2.2. [..] noslēgt dzīvokļa īres līgumu līdz 2012.gada 1.oktobrim par 2.1.punktā minētā dzīvokļa īri.
2.2.1. Noteikt īres maksu 0,02Ls par vienu kv.m, kas sastāda 0,95 sant. mēnesī.
2.3. Pēc īres līguma noslēgšanas par dzīvokli Nr.5 [..], lauzt 2002.gada 13.novembrī noslēgto īres
līgumu par dzīvokli Nr.1 [..].
2.4. Slēdzot īres līgumu, noteikt līguma termiņu 5 gadi.
Lēmums Nr.358. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
10. §
Par noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu Sporta ielā 4, Salacgrīvā
Izskatot 2012.gada 29.jūnijā Salacgrīvas novada domē saņemto [..] iesniegumu (reģ. Nr. 316.2/460), kurā lūgts pagarināt 2009.gada 1.septembrī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu
Nr.8-2.3/2 par telpu nomu (11,2 kv.m platībā) Sporta ielā 4, Salacgrīvā [..], saskaņā ar 2012.gada
18.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže,
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste,
I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2009.gada 1.septembrī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.8-2.3/2
par telpu nomu (11,2 kv.m platībā) [..].
2. Noteikt, ka līgums pagarināms uz 5 (pieciem) gadiem.
Lēmums Nr.359. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
11. §
Par noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu ar [..]
Izskatot 2012.gada 21.jūnijā Salacgrīvas novada domē saņemto [..] iesniegumu (reģ. Nr. 316.1/453), kurā lūgts pagarināt 2002.gada 15.augustā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.3 (ar

vienošanos 2007.gada 5.jūlijā Nr. 8-2.1/9) par zemes gabala daļas Viļņu ielā nomu (145 kv.m
platībā) [..], saskaņā ar 2012.gada 18.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis,
A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS”
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2002.gada 15.augustā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.3 (ar vienošanos
2007.gada 5.jūlijā Nr. 8-2.1/9).
2. Noteikt, ka līgums pagarināms līdz 2014.gada 13.augustam.
Lēmums Nr.360. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
12. §
Par daļu zemes gabala Blaumaņa ielā 8, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
1. Nekustamais īpašums Salacgrīvā, Blaumaņa ielā 8 ir Salacgrīvas novada domei piederošs
īpašums, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra Nr. 6615 006 0156 12 416 kv.m platībā, kurš
reģistrēts zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1089 2008.gada 12.jūnijā.
1.1. Zemesgabala kadastrālā vērtība, saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem ir 621 Ls.
2. 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.
3. Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”
18.3. punktu, Salacgrīvas novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 2 „Par neapbūvētu zemes
gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.1.punktu (ar grozījumiem 2011.gada
17.augusta lēmums Nr. 424, saistošie noteikumi Nr.12), 2012.gada 18.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju sēžu
atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka,
S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET”
– nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
3.1. Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. 12.07.2012.
Nr.3-16.1/376), iznomāt [..] bez apbūves tiesībām daļu zemes gabala Blaumaņa ielā 8 ar kopējo
platību 709 kv.m, saskaņā ar zemes robežu shēmā iezīmēto teritoriju Nr.13 (pielikums Nr. 1).
3.2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 15% apmērā gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, kas iznomātajiem zemes gabaliem 709 kv.m platībā sastāda 35,46 Ls, no
kuriem 15% ir 5,32 Ls gadā.
4. Zemi iznomāt mazdārziņa izmantošanai.
5. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 10 gadi.
6. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokli.
Lēmums Nr.361. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
13. §
Par adrešu maiņu Ainažu pagastā
(ziņo D.Būmane)
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2012.gada 15.februāra lēmumu Nr.98 „Par
Salacgrīvas novada teritoriālo vienību - Ainažu pilsētas un Ainažu pagasta administratīvo robežu

grozīšanu un apstiprināšanu” un pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai
zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai numuru
saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu un 12.punktu, kas
nosaka, ka novadu pagastu apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem zemes vienībai piešķir nosaukumu,
atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte,
J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt būvei – telekomunikāciju sakaru tornim un bāzes stacijai ar kadastra apzīmējumu
6605 005 0008 001 adresi no: Brīvības iela 22, Ainaži, Salacgrīvas novads uz adresi:
Brīvības 22, Ainažu pagasts, Salacgrīvas novads.
2. Mainīt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6605 005 0034 adresi no: „Raiņa iela” uz
nosaukumu: „Ceļš uz Birzēm”.
Lēmums Nr.362.
14. §
Par adreses "Prinkas 1" piešķiršanu ēkai Liepupes pagastā
Pamatojoties uz [..], dzīvojoša [..] pilnvarotās personas [..], dzīvojoša [..] 2012.gada 18.jūlijā
Salacgrīvas novada domē saņemto (reģ.Nr.3-16.1/536) 18.07.2012. iesniegumu par adreses
„Prinkas 1” piešķiršanu ēkai Liepupes pagastā un saskaņā ar 2009.gada 3.novembra Ministru
kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, kas nosaka, ka apbūvei
paredzētai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai
numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, atklāti
balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis,
A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS”
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu [..] adresi: Prinkas 1, Liepupes pagasts,
Salacgrīvas novads.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, un 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.363. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam.
15. §
Par adreses „Mežmuiža 2” piešķiršanu ēkai Liepupes pagastā
Pamatojoties uz [..]a, dzīvojoša [..] 2012.gada 17.jūlijā Salacgrīvas novada domē saņemto
(reģ.Nr.3-16.1/532) 17.07.2012. iesniegumu par adreses „Mežmuiža 2” piešķiršanu Liepupes
pagastā un saskaņā ar 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 8.punktu, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkai
pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas
plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže,
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste,
I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt saimniecības ēkai ar kadastra apzīmējumu [..] adresi: Mežmuiža 2, Liepupes
pagasts, Salacgrīvas novads.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, un 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.364. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
16. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 21.septembra lēmumā Nr.494 „Par
pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Liepupes pagastā „Orhidejas” sadalīšanu”
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2012.gada 18.jūlija sēdes
atzinumu un pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai un
ēkai pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas
plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, kas nosaka, ka, lietošanas mērķi
nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, atklāti balsojot „PAR”-13
(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt Salacgrīvas novada domes 2011.gada 21.septembra lēmuma Nr.494 „Par pašvaldībai
piekritīgā zemes gabala Liepupes pagastā „Orhidejas” sadalīšanu” punktu 1.14. un izteikt to
sekojošā redakcijā:
„1.14. Nosaukumu: Mehanizācijas iela 8, Liepupe, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads
(pielikums Nr.1) 0,2745 ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala kadastrālās
uzmērīšanas dabā), rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).”
2. Papildināt lēmumu ar punktu 1.26., izsakot to sekojošā redakcijā:
„1.26. Nosaukumu: Mehanizācijas iela 8A, Liepupe, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads
(pielikums Nr.1) 0,0122 ha platībā (platība precizējama pēc zemes gabala kadastrālās
uzmērīšanas dabā), rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001) un uz zemes
gabala esošai transformatora apakšstacijas ēkai piešķirt adresi: Mehanizācijas iela 8A,
Liepupe, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads”.
3. Papildināt lēmumu ar punktu 1.26.1, izsakot to sekojošā redakcijā:
„1.26.1. Zemes gabalu Mehanizācijas ielā 8A (0,0122 ha platībā) noteikt kā valstij
piekritīgu”.
Lēmums Nr.365. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
17. §
Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
Pamatojoties uz [..], dzīvojošas [..] 2012.gada 28.jūnijā Salacgrīvas novada domē saņemto
(reģ.Nr.3-16.1/467) 27.06.2012. iesniegumu par nekustamā īpašuma [..]” sadalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu un saskaņā ar 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka novadu pagastu apvidos, kas atrodas
ārpus ciemiem zemes vienībai piešķir nosaukumu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, kas nosaka, ka, lietošanas mērķi

nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, atklāti balsojot „PAR”-13
(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]) zemes vienību 2,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu [..] un piešķirt jaunu nosaukumu „VECVIRŽI”.
2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..]
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0201.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, un 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.366. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
18. §
Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
Pamatojoties uz [..] valdes priekšsēdētāja [..] 2012.gada 9.jūlijā Salacgrīvas novada domē
saņemto (reģ.Nr.3-16.1/506) 09.07.2012. iesniegumu par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu un saskaņā ar 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka novadu pagastu apvidos, kas atrodas
ārpus ciemiem zemes vienībai piešķir nosaukumu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, kas nosaka, ka, lietošanas mērķi
nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, atklāti balsojot „PAR”-13
(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]) zemes vienību 3,81 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu [..] un piešķirt jaunu nosaukumu „Zīlītes AZ”.
2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam 3,81 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..]
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0201.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, un 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.367. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam.
19. §
Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu un platības precizēšanu
Pamatojoties uz [..], dzīvojoša [..] 2012.gada 12.jūlijā Salacgrīvas novada domē saņemto
(reģ.Nr.3-16.1/519) 11.07.2012. iesniegumu par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu, nosaukuma
piešķiršanu un platības precizēšanu, un saskaņā ar 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka novadu pagastu
apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem zemes vienībai piešķir nosaukumu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, kas nosaka, ka,

lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa un likuma
„Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, kas nosaka, ka, ja kadastrālajā
uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir
mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu
pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu
par zemes platības precizēšanu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane,
V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]) zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu [..] un piešķirt jaunu nosaukumu „JAUNKARRAS”.
2. Precizēt atdalāmā zemes gabala Salacgrīvas pagastā ar kadastra apzīmējumu [..] faktisko
platību un noteikt – 3,0 ha, saskaņā ar pielikumu (platība var tikt precizēta pēc zemes
gabala kadastrālās uzmērīšanas dabā).
3. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..]
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0201.
4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, un 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.368. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti
protokolam.

20. §
Par Salacgrīvas novada domes lēmumu atcelšanu
(ziņo I.Īstenais)
Pamatojoties uz nekustamā īpašuma [..] (kad. Nr.[..]) zemes īpašnieka [..] (personas kods
[..]) 2012.gaga 18.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/438) par Salacgrīvas novada domes
25.05.2012. lēmumu Nr. 210 un 211 atcelšanu, atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantam un saskaņā ar 2012.gada 18.jūlija Attīstības komitejas atzinumu, atklāti
balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis,
A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS”
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt 2012.gada 25.aprīļa Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 210 „Par
detālplānojuma uzsākšanu īpašumā „Lejnieki”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads”
(protokols Nr. 6; 26.§).
2. Atcelt 2012.gada 25.aprīļa Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 211 „Par
detālplānojuma „Lejnieki”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads darba uzdevumu”
(protokols Nr. 6; 27.§).
Lēmums Nr.369. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

21. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
1. Izskatot nekustamā īpašuma [..] (kad. Nr.[..]) zemes īpašnieka [..] (personas kods [..])
iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka:
1.1.Nekustamais īpašums [..] (kad. Nr.[..]) sastāv no diviem zemes gabaliem ar kadastra
apzīmējumiem [..];
1.2. No nekustamajā īpašumā [..] (kad. Nr.[..]) ietilpstošā zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu [..] paredzēts atdalīt jaunu zemes vienību 1 ha platībā, piekļūšanu zemes gabaliem
nodrošinot no esošajiem pašvaldības ceļiem;
1.3.Nekustamā īpašuma [..] (kad. Nr.[..]) ietilpstošajam zemes gabalam ar kadastra
apzīmējumu [..], Salacgrīvas novada 19.08.2009 saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas
plānojumiem” (turpmāk Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku
teritoriju domes 2004. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr.42. ”Salacgrīvas pilsētas ar
lauku teritoriju teritorijas plānojums”, atļautā izmantošana ir lauksaimnieciskās teritorijas, kur
minimālais zemes gabala lielums ir noteikts 1 ha;
1.4. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6. punktā, cita starpā, teikts, ka zemesgabalu
drīkst sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot detālplānojumu vai,
vienkāršā situācijā, ja pilsētas Dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu.;
1.5.Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 3. punkts nosaka, ka
zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
2.Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu un 12. punktu, saskaņā ar 2012.gada 18.jūlija
Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane,
V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1.Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..] (kad. Nr.[..]) ietilpstošo zemes gabalu
ar kadastra apzīmējumu [..] atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt
zemes ierīcības projektu.
2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..] (kad. Nr.[..]) ietilpstošajam
zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..] ir sekojoši nosacījumi:
2.2.1.Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
2.2.1.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu;
2.2.1.2. Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas zemes
ierīcības projekta teritorijā;
2.2.1.3. Ar zemes gabala īpašnieku;
2.2.1.4. Citām institūcijām atbilstoši LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”;
2.2.2. Zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu vai zemes apgrūtinājumu plāna
pamata;
2.2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes
vienībām, pievedceļš izdalāms kā atsevišķa zemes vienība.
Lēmums Nr.370. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam.

22. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
1. Izskatot nekustamā īpašuma [..] (kad. Nr. [..]) īpašnieka [..] iesniegumu par nekustamā
īpašuma sadalīšanu, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka:
1.1.Nekustamais īpašums [..] (kad. Nr. [..]) sastāv no diviem zemes gabaliem ar kadastra
apzīmējumiem [..];
1.2. No nekustamajā īpašumā [..] (kad. Nr. [..]) ietilpstošā zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu [..] paredzēts atdalīt zemes gabalu 10.7.0 ha platībā;
1.3.Nekustamā īpašuma [..] (kad. Nr. [..]) ietilpstošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
[..], Salacgrīvas novada 19.08.2009 saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem”
(turpmāk Liepupes teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Liepupes pagasta padomes 2008.
gada 10. septembra saistošajos noteikumos Nr.12/2008. ”Liepupes pagasta teritorijas plānojums”,
atļautā izmantošana ir lauksaimniecības un lauku apbūves zeme, kur minimālais zemes gabala
lielums ir noteikts 2.0 ha;
1.4.Liepupes pagasta teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.1.5. punktā teikts, ka
pamats jaunu zemes vienību noteikšanai un esošo zemes vienību izmaiņām ir zemes ierīcības
projekts;
1.5.Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 3. punkts nosaka, ka
zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
2.Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu un 12. punktu, saskaņā ar 2012.gada 18.jūlija
Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane,
V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1.Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..] (kad. Nr. [..]) ietilpstošo zemes gabalu
ar kadastra apzīmējumu [..] atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt
zemes ierīcības projektu.
2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..] (kad. Nr. [..]) ietilpstošajam
zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..] ir sekojoši nosacījumi:
2.2.1.Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
2.2.1.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu;
2.2.1.2. Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas zemes
ierīcības projekta teritorijā;
2.2.1.3. Ar zemes gabala īpašnieku;
2.2.1.4. Citām institūcijām atbilstoši LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”;
2.2.2. Zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu vai zemes apgrūtinājumu plāna
pamata;
2.2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes
vienībām.
Lēmums Nr.371. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam.

23. §
Par Salacgrīvas novada Svētciema ciema Rīgas ielas posma slēgšanu transportlīdzekļu
satiksmei
Saskaņā ar 2012. gada 13. jūlija Komunālo jautājumu komitejas un 2012.gada 18.jūlija
Attīstības komitejas atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane,
V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt satiksmei Svētciema ciema Rīgas ielas posmu no autoceļa A1 „Rīga - Tallina” līdz
krustojumam ar Liepu ielu, uzstādot ceļa zīmes Nr. 303 „Mehāniskajiem transportlīdzekļiem
braukt aizliegts” abos ielas posma galos saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Salacgrīvas novada domes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim J. Bergam
saskaņot zīmju uzstādīšanas shēmu Ceļu satiksmes drošības direkcijā un nodrošināt to
uzstādīšanu.
Lēmums Nr.372. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
24. §
Par gājēju celiņa ierīkošanu
(ziņo J.Cīrulis)
Atbilstoši Salacgrīvas novada 19.08.2009 saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas
plānojumiem” ietilpstošajiem, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004. gada
17.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.42. ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas
plānojums” (turpmāk Teritorijas plānojums) un 26.01.2010. Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumu Nr. 85 „Kārtība, kādā nosaka zaudējumu atlīdzības veidu un apmēru, kā arī aprēķina
zaudējumus, kas saistīti ar gājēju celiņa ierīkošanu un īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā” 10. punktam, kā arī saskaņā ar 2012.gada
18. jūlija Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais,
S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Ierīkot Teritorijas plānojumā paredzēto gājēju celiņu Nr.8 nekustamā īpašuma „Aizvēji”,
Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā (kad. Nr. 6672 007 0061) zemes gabalā ar kadastra
apzīmējumu 6672 007 0378 un nekustamā īpašuma „Salacgrīvas valsts mežs Nr.6635”,
Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 6672 007
0423, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.373. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
25. §
Par ceļa zīmju uzstādīšanu Liepupes pagasta Ķurmragā
A.Ilgavīzis: Priekšlikums – atlikt jautājuma izskatīšanu. Tā kā ceļa zīmju izvietošana lielā mērā
ietekmēs vietējos iedzīvotājus, nepieciešams atkārtoti konsultēties ar vietējiem iedzīvotājiem un
biedrību „Tūjaskrasts”. Jāinformē pārējo zemju īpašnieki par sagatavoto lēmumprojektu, jo šobrīd
tas ir sagatavots pamatojoties uz vienas personas priekšlikumu.
Deputātiem atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājuma izskatīšanu,

uzdot Liepupes pagasta pārvaldes vadītājam konsultēties ar iedzīvotājiem, jautājumu virzīt
izskatīšanai Attīstības komitejā.
Lēmums Nr. 374.
26. §
Par ceļa zīmju uzstādīšanu pie Salacgrīvas kultūras nama Ostas ielā 3, Salacgrīvā
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes izpilddirektora J.Cīruļa 2012.gada 17.jūlija
iesniegumu (reģ. Nr.3-18/174), saskaņā ar 2012.gada 18.jūlija Attīstības komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte,
J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Uzstādīt aizlieguma zīmi Nr.325 „Apstāties aizliegts” komplektā ar ceļa zīmi Nr.805
„Darbības zona” (10m) un ceļa zīmi Nr.842 „Pārējā papildinformācija” (izņemot ar
pašvaldības caurlaidēm) auto stāvvietā pie Salacgrīvas kultūras nama ēkas ziemeļu galā
Ostas ielā 3, Salacgrīvā saskaņā ar pielikumu.
2. Salacgrīvas novada domes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim J. Bergam saskaņot
zīmju uzstādīšanas shēmu Ceļu satiksmes drošības direkcijā un nodrošināt to uzstādīšanu.
Lēmums Nr.375. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
27. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu [..]
[..]
2. Pamatojoties uz likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 3.panta otro daļu, 12.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” un 2012.gada 18.jūlija Attīstības jautājumu komitejas
atzinumu, un to, ka iepriekš minētajām personām nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka,
S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET”
– nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
anulēt [..], personas kods [..], ziņas par deklarēto dzīves vietu adresē [..].
3. 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.376. Administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 2 lp. un citi dokumenti uz 2 lp.
pievienoti protokolam.
28. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu [..]
[..]
2. Pamatojoties uz likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 3.panta otro daļu, 12.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” un 2012.gada 18.jūlija Attīstības komitejas atzinumu,
un to, ka personām nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, atklāti balsojot „PAR”-13
(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,

L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Anulēt [..], personas kods [..], ziņas par deklarēto dzīves vietu adresē [..].
3. 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.377. Administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 3 lp. un citi dokumenti uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
29. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu [..]
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 17.02.2010.
saistošo noteikumu Nr. 1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību
Salacgrīvas novadā" punktu 2.3. un punktu 3.11., saskaņā ar 2012. gada 18. jūlija Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā no
nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina summas par zemes 501/897 domājamo daļu
nekustamajam īpašumam [..] ar kadastra Nr.[..] par 2012. taksācijas gada II, III un IV
ceturksni.
Lēmums Nr.378. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
30. §
Par pabalsta piešķiršanu no Humanitārā palīdzības fonda
Pamatojoties uz 2008.gada 17.novembrī noslēgto Nodomu protokolu, kas parakstīts starp
Salacgrīvas novada domi un Handevitas pašvaldību ar mērķi veicināt sadarbību sociālajā jomā un
uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti, saskaņā ar 2012.gada 16.jūlija Sociālo un veselības
jautājumu komitejas un 2012.gada 18.jūlija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot
„PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis,
A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS”
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā Ls 250 apmērā [..].
2. Pabalsta izmaksu veikt no Humanitārā palīdzības fonda līdzekļiem.
Lēmums Nr.379.
31. §
Par finansiālu atbalstu biedrības „Limbažu rajona mednieku kolektīvs „Ainaži”” projekta
„Informēts makšķernieks” realizēšanai
Izskatījusi biedrības „Limbažu rajona mednieku kolektīvs „Ainaži”” 2012.gada 4.jūlija
iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/483) par to, ka LAD Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības
pārvalde ir apstiprinājusi pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošana teritorijā” ietvaros iesniegto biedrības „Limbažu

rajona mednieku kolektīvs „Ainaži”” projektu „Informēts makšķernieks”, un pamatojoties uz
Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.februāra lēmumu Nr. 117, saskaņā ar 2012.gada 18.jūlija
Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane,
V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 674.91 (seši simti septiņdesmit četri lati 91 santīms) apmērā,
projekta „Informēts makšķernieks” realizēšanai iesniegumā norādītājā termiņā līdz 2012.gada
1.oktobrim.
2. Biedrībai „Limbažu rajona mednieku kolektīvs „Ainaži”” ir pienākums popularizēt
Salacgrīvas 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.380. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.
32. §
Par projekta „Apgaismojuma nomaiņa elektrodrošības uzlabošanai Salacgrīvas vidusskolā”
līdzfinansēšanu
Salacgrīvas vidusskola sagatavojusi projekta „Apgaismojuma nomaiņa elektrodrošības
uzlabošanai Salacgrīvas vidusskolā” pieteikumu AAS „ERGO Latvija”. Projekta mērķis ir
paaugstināt ugunsdrošību Salacgrīvas vidusskolā, veicot apgaismojuma nomaiņu. Projekta kopējās
izmaksas Ls 1258.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”, saskaņā ar 2012.gada 16.jūlija Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2012.gada 18.jūlija Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte,
J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Salacgrīvas vidusskolas projekta „Apgaismojuma nomaiņa elektrodrošības uzlabošanai
Salacgrīvas vidusskolā” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu Ls 125,80 (viens
simts divdesmit pieci lati, 80 santīmi) apmērā, t.i. 10% no projekta kopējām izmaksām.
Lēmums Nr.381. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.

33. §
Par projekta „Sporta inventāra iegāde bērnu un jauniešu fiziskās attīstības pilnveidei
Salacgrīvas vidusskolā” līdzfinansēšanu
Salacgrīvas vidusskola sagatavojusi projekta „Sporta inventāra iegāde bērnu un jauniešu
fiziskās attīstības pilnveidei Salacgrīvas vidusskolā” pieteikumu, kas paredzēts iesniegšanai
Borisa un Ināras Teterevu fondā. Projekta mērķis ir iegādāties sporta inventāru bērnu un jauniešu
fiziskās attīstības pilnveidei Salacgrīvas vidusskolā mācību un ārpusstundu nodarbībās. Projekta
kopējās izmaksas Ls 6337.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” un saskaņā ar 2012.gada 18.jūlija Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Salacgrīvas vidusskolas projekta „Sporta inventāra iegāde bērnu un jauniešu fiziskās
attīstības pilnveidei Salacgrīvas vidusskolā” realizācijas gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu Ls 1584,25 (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit četri lati, 25 santīmi)
apmērā, t.i. 25% no projekta kopējām izmaksām.
Lēmums Nr.382. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam.
34. §
Par projekta „Sadzīves tehnikas un inventāra iegāde bērnu un jauniešu sadzīves prasmju
pilnveidei Salacgrīvas vidusskolā” līdzfinansēšanu
(ziņo S.Šlekone)
Salacgrīvas vidusskola sagatavojusi projekta „Sadzīves tehnikas un inventāra iegāde
bērnu un jauniešu sadzīves prasmju pilnveidei Salacgrīvas vidusskolā” pieteikumu a/s
„Citadele banka”. Projekta mērķis ir nodrošināt iespēju bērniem un jauniešiem pilnveidot savas
sadzīves prasmes, izmantojot mūsdienīgu sadzīves tehniku un inventāru. Projekta kopējās izmaksas
Ls 3450.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” un saskaņā ar 2012.gada 16.jūlija Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2012.gada 18.jūlija Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte,
J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Salacgrīvas vidusskolas projekta „Sadzīves tehnikas un inventāra iegāde bērnu un
jauniešu sadzīves prasmju pilnveidei Salacgrīvas vidusskolā” realizācijas gadījumā
nodrošināt līdzfinansējumu Ls 517,50 (pieci simti septiņpadsmit lati, 50 santīmi) apmērā, t.i.
15% no projekta kopējām izmaksām.
Lēmums Nr.383. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam.
35. §
Par kredīta ņemšanu projekta „Mūzikas un deju studijas izveide Liepupes pagastā, un bērnu
rotaļu laukumu ierīkošana Liepupes pagasta Liepupes un Tūjas ciemos” realizācijai
Pamatojoties uz Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2012.gada 6.jūlija
lēmumu Nr.09.6/2-11/1994, saskaņā ar 2012.gada 18.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis,
A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS”
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Lai realizētu Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģijas
īstenošana" atbalstīto projektu „Mūzikas un deju studijas izveide Liepupes pagastā, un
bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Liepupes pagasta Liepupes un Tūjas ciemos”, ņemt
kredītu Ls 57015 apmērā (piecdesmit septiņi tūkstoši piecpadsmit lati) no Valsts Kases. Valsts
kases kredīta atmaksas termiņš – 10 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais
maksājums – 1 gads, pamatsummu atmaksāt no 2013.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar
pašvaldības budžetu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
Lēmums Nr.384.

36. §
Par kredīta ņemšanu projekta „Sapnis par rotaļām, dziesmām un dejām” realizācijai
(ziņo I.Jēkabsone)
Pamatojoties uz Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2012.gada 21.jūnija
lēmumu Nr.09.6/2-11/1844, saskaņā ar 2012.gada 18.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis,
A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS”
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Lai realizētu Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģijas
īstenošana" atbalstīto projektu „Sapnis par rotaļām, dziesmām un dejām”, ņemt kredītu Ls
29963 apmērā (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit trīs lati) no Valsts Kases. Valsts
kases kredīta atmaksas termiņš – 10 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais
maksājums – 1 gads, pamatsummu atmaksāt no 2013.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar
pašvaldības budžetu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
Lēmums Nr.385.

37. §
Par kredīta ņemšanu projekta „Sadarbība teātra un mūzikas mākslu attīstībā” („Cooperation
in the theatre and the music arts development”) realizācijai
(ziņo S.Kacara)
Pamatojoties uz 2012.gada 18.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13
(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Lai realizētu Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstīto
projektu „Sadarbība teātra un mūzikas mākslu attīstībā” („Cooperation in the theatre and
the music arts development”), ņemt kredītu Ls 24780 apmērā (divdesmit četri tūkstoši septiņi
simti astoņdesmit lati) no Valsts Kases. Valsts kases kredīta atmaksas termiņš – 10 gadi, ar
Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums – 1 gads, pamatsummu atmaksāt no
2013.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
2. Plānotais kredīta summas sadalījums pa gadiem, atbilstoši projekta ieviešanas grafikam:
2.1. 2012.gads – 5000 Ls (pieci tūkstoši lati).
2.2. 2013.gads – 19780 Ls (deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit lati).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
Lēmums Nr.386.

38. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 20.jūnija lēmumā Nr.337 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”
(ziņo I.Tiesnese)
Pamatojoties uz Informācijas nodaļas vadītājas I.Tiesneses 2012.gada 13.jūlija iesniegumu
(reģ.Nr.3-18/172), saskaņā ar 2012.gada 16.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot
„PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis,
A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS”
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt sekojošus grozījumus 2012.gada 20.jūnija
lēmumā Nr.337 „Par tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem” (protokols Nr.8;
45.§):
1. Lēmuma 1.punktu papildināt ar apakšpunktiem 1.5. un 1.6., izsakot tos sekojošā redakcijā:
„1.5. ar laku pārklātai nozīmītei ar novada ģerboni – Ls 1.075
1.6. Salacgrīvas novada karogam – Ls 95.00”
1.7.maziem vimpeļiem ar novada ģerboni – Ls 2.00
1.8.maziem karodziņiem ar novada ģerboni – Ls 0.50.””
Lēmums Nr.387. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
39. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2010. gada 29.decembra lēmumā Nr. 701 „Par
Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu, Salacgrīvas novada
domes izpilddirektora 2012.gada 16.jūlija iesniegumu (reģ.Nr. 3-18/173), saskaņā ar 2012.gada
18.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais,
S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2010. gada 29.decembra lēmumā Nr. 701 „Par
Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” (ar
grozījumiem 20.04.2011. lēmums Nr.256; 18.05.2011. lēmums Nr.271; 23.08.2011. lēmums Nr.471.; no 21.09.2011.
lēmums Nr.522; 16.11.2011. lēmums Nr.633; 25.01.2012. lēmums Nr.71; 15.02.2012. lēmums Nr.92;
21.03.2012.lēmums Nr.150; 25.04.2012. lēmums Nr.227; 23.05.2012. lēmums Nr.278; 20.06.2012.lēmums Nr.333):

1. Papildināt pielikuma Nr. 2 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu
saraksts” sadaļu Sabiedriskās kārtības nodaļa ar sekojošu ierakstu:
Amata saime
Amats
Koeficients Slodzes Amatalga (apakš saime),
Piezīmes
līmenis
3
Kārtībnieks
0.45
1
Ls 513
26.3 III
2. No pielikuma Nr. 2 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
sadaļas Attīstības un plānošanas nodaļa no 01.08.2012. izslēgt sekojošu ierakstu:
Amata saime
Amats
Koeficients Slodzes Amatalga (apakš saime),
Piezīmes
līmenis
ESF
4 Projekta koordinators
0.5
Ls 300
32. IIC
projekta
ietvaros

3. Pielikuma Nr. 2 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” sadaļas
Attīstības un plānošanas nodaļa 3.ierakstu izteikt jaunā redakcijā:
Amata saime
Amats
Koeficients Slodzes Amatalga (apakš saime),
Piezīmes
līmenis
3 Projekta koordinators
0.5
1
Ls 570
32. I
Lēmums Nr.388. Iesniegums uz 1 lp. un Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.

40. §
Par pašvaldības līdzekļu ieguldīšanu 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,
2012.gada 18.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže,
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste,
I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā naudas līdzekļus LVL 19000 (deviņpadsmit
tūkstoši latu 00 santīmi).
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.389. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

41.1. §
Par saistošo noteikumu Nr.17 „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada pašvaldība sniedz
palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā”
apstiprināšanu
Pamatojoties „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 4.punktu
un piekto daļu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.

2.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada pašvaldība
sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā”, saskaņā ar pielikumu.
Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.

Lēmums Nr.390. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.

41.2. §
Par saistošo noteikumu B-5 "Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 20.jūnija
saistošajos noteikumos Nr. B-4 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012. 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 likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37.un 38.pantu,
atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte,
J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-5 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada
20.jūnija saistošajos noteikumos Nr. B-4 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012.gada pamata un
speciālo budžetu”” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-5 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 Jānim Cīrulim nodrošināt, lai saistošie noteikumi
būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas
pārvaldē.
Lēmums Nr.391. Pielikums uz 13 lp. un iesniegumi uz 12 lp. pievienoti protokolam.
42. §
Par deleģēšanas līguma slēgšanu un Katlu mājas Salacgrīvā, Tirgus ielā 7 nodošanu
bezatlīdzības lietošanā
(ziņo J.Cīrulis)
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.
SIA „Grandeg” Salacgrīvas novada domē iesniegusi iesniegumu (Salacgrīvas novada domē
reģistrēts 2012.gada 24. jūlijā ar Nr.3-16.2/555) ar lūgumu nodot pašvaldībai piederošo katlu māju
Tirgus ielā 7, Salacgrīvā, SIA „Grandeg” apsaimniekošanā siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Tirgus ielā 3, Vidzemes ielā 5 un Vidzemes ielā 7. 2008.gada

17.septembrī noslēgts nomas līgums ar dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību „Vidzemes nams
7” (Reģ. Nr. [..]) par iepriekšminētās katlu mājas un no tās izejošo ārējo siltumtīklu nodošanu
dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrībai nomā ar pienākumu nodrošināt ar siltumapgādes
pakalpojumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tirgus ielā 3, Vidzemes ielā 5, Vidzemes ielā 7. Pēc
notikušajām sarunām ar dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību „Vidzemes nams 7” pilnvaroto
pārstāvi, konstatējams, ka dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrība ir piekritusi lauzt noslēgto
nomas līgumu.
SIA „Grandeg” 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 finansu līdzekļi, nekā tad, ja šī funkcija tiek deleģēta SIA
„Grandeg”. Pašvaldība pati šobrīd neveic siltumapgādes nodrošināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājām Tirgus ielā 3, Vidzemes ielā 5, Vidzemes ielā 7, tai nav nepieciešamā tehnika un kvalificēti
darbinieki, kas šo funkciju veiktu.
Ņemot vērā, ka pārvaldes uzdevums – 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 – siltumapgādi (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 (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 „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
5.panta otrās daļas 5.punktu, 5.panta trešo daļu, atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže,
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste,
I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Deleģēt SIA „Grandeg” (reģ. Nr.[..]) uz 10 gadiem no likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta
pirmās daļas 1.punktā noteiktās Salacgrīvas novada domes funkcijas – organizēt siltumapgādes
(siltumenerģijas pārvade, sadale un tirdzniecība) Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētā
izrietošos pārvaldes uzdevumus, t.i., nodrošināt ar siltumapgādes pakalpojumiem daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Salacgrīvā Vidzemes ielā 5, Vidzemes ielā 7 un Tirgus ielā 3 iedzīvotājus un
noslēgt deleģēšanas līgumu.
2. Pilnvarotā persona, deleģētā pārvaldes uzdevuma veikšanai saimnieciskās darbības veidā par
atlīdzību sniedz pakalpojumus privātpersonām.
3. Apstiprināt deleģēšanas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
4. Iepriekš minēto funkciju izpildei nodot bezatlīdzības lietošanā SIA „Grandeg” pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu – katlu māju Salacgrīvā, Tirgus ielā 7 ar tehnoloģiskajām
iekārtām un no tās izejošos ārējos tīklus, saskaņā ar pielikumu Nr. 2, slēdzot patapinājuma
līgumu.
5. Lēmuma pielikumā Nr. 2 minētais nekustamais īpašuma un kustamā manta tiek nodota
bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem un izlietojama tikai lēmuma 1.punktā minēto funkciju
izpildei.
6. 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.
7. Gadījumā, ja SIA „Grandeg” 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.

8. Deleģēšanas un patapinājuma līgumu par lēmuma pielikumā Nr. 2 minētās nekustamā īpašuma
un kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA „Grandeg” noslēgt pēc deleģēšanas
līguma projekta saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
Lēmums Nr.392. Pielikumi uz 4 lp. pievienoti protokolam.
43. Papildus darba kārtības jautājumi:
43.1. §
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sporta
jautājumos Dacei Martinsonei
Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras un sporta jautājumos
Daces Martinsones 2012.gada 18.jūlija iesniegumu un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes darba
samaksas un sociālo garantiju nolikumu, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane,
V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, D.Martinsone balsojumā nepiedalās,
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt atvaļinājumu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sporta jautājumos
Dacei Martinsonei no 2012.gada 26.jūlija līdz 2012.gada 25.augustam - divas kalendārās
nedēļas, četras papildatvaļinājuma dienas par darba stāžu pašvaldībā, par periodu no
2011.gada 01.jūlija līdz 2012.gada 30.jūnijam un vienu kalendāro nedēļu un piecas kalendārās
dienas par periodu no 2012.gada 01.jūlija līdz 2013.gada 30.jūnijam.
2. Izmaksāt domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sporta jautājumos Dacei
Martinsonei atvaļinājuma pabalstu 25 procentu apmērā no mēnešalgas.
Lēmums Nr.393. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

43.2. §
Par Salacgrīvas novada domes 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Deputātiem atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas novada domes 2011.gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.394. Pielikums uz 29 lp. pievienots protokolam.

43.3. §
Par noslēgtā telpu nomas līguma pagarināšanu ar [..]
Izskatot 2012.gada 20.jūlijā Salacgrīvas novada domē saņemto [..] iesniegumu (reģ. Nr. 316.1/744), kurā lūgts pagarināt 1998.gada 21.septembrī noslēgto telpu nomas līgumu Nr.3 (ar
vienošanos 2002.gada 17.janvārī Nr. 1, 2004.gada 31.augustā Nr.2, 2007.gada 11.maijā Nr.3,
2007.gada 4.jūlijā Nr. 8-2.3/13, 2009.gada 16.septembrī Nr. 8-2.3/4) par telpu nomu (12,40 kv.m

platībā) [..], atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka,
S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode), „PRET”
– nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 1998.gada 21.septembrī noslēgto telpu nomas līgumu Nr.3 (ar vienošanos 2002.gada
17.janvārī Nr. 1, 2004.gada 31.augustā Nr.2, 2007.gada 11.maijā Nr.3, 2007.gada 4.jūlijā Nr. 82.3/13, 2009.gada 16.septembrī Nr. 8-2.3/4).
2. Noteikt, ka līgums pagarināms līdz 2013.gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.395. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

43.4. §
Par aktualizētā tehniski ekonomiskā pamatojuma projektam „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā” apstiprināšanu un par precizētu robežu
noteikšanu Salacgrīvas aglomerācijai
(ziņo K.Krūmiņš)
Deputātiem atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, L.Jokste, I.Īstenais, S.Līsmane, V.Dance, I.Balode),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2012.gada 21.marta lēmumu Nr.144 „Par robežu noteikšanu
aglomerācijām 3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas
ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros Nr.38/70.05”.
2. Apstiprināt SIA „PROFIN” izstrādāto tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizāciju
projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā” (turpmāk –
projekts) (pielikums Nr.1) un tajā noteiktās precizētās Salacgrīvas aglomerācijas robežas
atbilstoši pievienotajam kartogrāfiskajam materiālam (pielikums Nr.2), saskaņā ar
Notekūdeņu direktīvas (1991.gada 21.maija Eiropas Savienības Direktīva 91/271/EEC par
komunālo notekūdeņu attīrīšanu) prasību ieviešanu un, pamatojoties uz Latvijas Republikas
Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 grozījumiem, 311 panta prasībām, kuri
stājušies spēkā 2010.gada 27.jūlijā „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.
3. Noteikt, ka notekūdeņu savākšanas aglomerācijas robežas stājas spēkā ar 2012.gada 26.jūliju,
saskaņā ar lēmuma 2.punktā apstiprināto Salacgrīvas aglomerācijas robežu (iekļaujot arī
Kuivižus) un tā ir saistoša SIA „Salacgrīvas ūdens” datu izmantošanai atskaitēs un jaunu
projektu ieviešanai.
4. Uzdot SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam Krūmiņam veikt visas
nepieciešamās darbības finansējuma saņēmēja un plānoto pasākumu grozījumiem projekta
ietvaros, balstoties uz veiktā tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizāciju (pielikums Nr.1).
5. Apstiprināt šādu investīciju projekta aktualizēto finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts
Pašvaldības kredīts, ieguldot SIA „Salacgrīvas
ūdens” pamatkapitālā
KF finansējums
Cits (norādīt)
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

LVL
2 415 979,55
1 996 677,29

287 109,79
1 709 567,50
419 302,26

6. Apstiprināt šādus investīciju projekta aktualizētos pasākumus (komponentes):
Daudzums un
mērvienība

N. p. k.

Pasākums (projekta komponentes)

1.

Ūdensvada rekonstrukcija

5 084 m

2.

Ūdensvada paplašināšana

4 958 m

3.

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

1 343 m

4.

Kanalizācijas tīklu paplašināšana

8 495 m

5.

Jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve

3 gab

7. Lai nodrošinātu ar KF līdzekļiem līdzfinansētā projekta īstenošanu, pašvaldībai ņemt
aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē līdzfinansējuma 287 109,79 LVL (divsimt
astoņdesmit septiņi tūkstoši simtu deviņi lati un septiņdesmit deviņi santīmi) apmērā
attiecināmo izmaksu segšanai.
8. Realizēt aktualizētajā tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku,
apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
Lēmums Nr.396. Pielikumi uz 32 lp. pievienoti protokolam.
Informācija:
1. Par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi 2012.gada I pusgadā
(ziņo Salacgrīvas novada domes ekonomiste – budžeta plānotāja I.Lazdiņa),
informācija uz 7 lp. pievienota protokolam.
2. Par jubilejas filmas veidošanu
(ziņo Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļas vadītāja I.Tiesnese),
informācija uz 5 lp. pievienota protokolam.
D.Straubergs: Domājot par filmas formātu, jāņem vērā, ka par vēsturi ir jau daudz stāstīts un rādīts.
Priekšlikums – atskatīties par pēdējos piecos gados paveikto.
S.Eglīte: Piekrītu, tie būtu noderīgi materiāli hronikai.
D.Straubergs: Par goda pilsoņiem varētu izveidot sadaļu mājaslapā.
S.Eglīte: Jubilejas filmā varētu iekļaut dažas epizodes ar goda pilsoņiem.
D.Straubergs: Jā, tas varētu būt viens no piecgades notikumiem.
A.Rozenšteins: Manuprāt, piemērots būtu Vidzemes televīzijas priekšlikums „Salacgrīva – pilsēta
kustībā. Salacgrīviešu stāsti.”
J.Prīmanis: Kādam nolūkam filma tiks filmēta? Kur var redzēt iepriekš uzņemtās filmas? Muzejā
varētu rādīt visas šīs filmas.
I.Tiesnese: Ar visām līdz šim uzņemtām filmām iespējams iepazīties mājaslapā video sadaļā.
D.Straubergs: Mērķis – attēlot pēdējo piecu gadu notikumus.
Deputāti vienojas, ka tiks filmēta jubilejas filma, izvēlas Vidzemes televīzijas priekšlikumu
„Salacgrīva – pilsēta kustībā. Salacgrīviešu stāsti”.
3. Par ūdenssaimniecības attīstību Salacgrīvas novadā
(ziņo SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis K.Krūmiņš)
Sēdi slēdz plkst. 16:55.

Kārtēja domes sēde – 2012.gada 22.augustā plkst.15:00.

Sēdes vadītājs

Dagnis Straubergs

___________________
Protokolētāja

Inita Hartmane

