Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju
par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu

LATVIJAS REPUBLIKA

SALACGRĪVAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV – 4033,
Tālrunis sekretārei: 64 071 973; fakss: 64 071 993; e-pasts: dome@salacgriva.lv

SĒDES PROTOKOLS
Salacgrīvā
2013.gada 23.janvārī

Nr. 1

Sēde sasaukta pulksten 15:00
Sēdi atklāj pulksten 15:00
Sēdi vada: Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
protokolē – Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
Domes sastāvs:
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
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās (no 10.jautājuma)
- nepiedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās

Domes sēdē piedalās:
Jānis Cīrulis – Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Inga Veide – Salacgrīvas novada domes
finanšu nodaļas vadītāja, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskos
jautājumos, 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,
Eduards Ādmīdiņš – Salacgrīvas vidusskolas direktors, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes
projektu vadītāja, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Anita Holma –
Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta vadītāja, Gundega Upīte – Salacgrīvas novada domes
galvenā arhitekte, Mārīte Salmane – iestādes „Zvejnieku parks” pārvaldnieka vietas izpildītāja,
Aivars Krūmiņš – Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos, Guna

Paegle – Salacgrīvas novada domes zemes lietu speciāliste, Liene Eglīte – iestādes „Dienas centrs
bērniem” vadītāja, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste
DARBA KĀRTĪBA
1. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites
izcenojumi Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr. 2 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
3. Par nolikuma „Spartakiāde “Salacgrīva – 2013.gads””apstiprināšanu
4. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.janvāra lēmumā Nr.6 „Par
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu”
5. Par zvejas rīka „zivju tīkls” limita sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadā
6. Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā
7. Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” likvidāciju
8. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu [..]
9. Par Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmuma Nr. 614 „Par cirsmu izsoles
saimniecībā „Sumbri”, Salacgrīvas pagastā nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” atcelšanu
10. Par cirsmu izsoles saimniecībā „Vabriči”, Ainažu pagastā nosacītās cenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Zāģeri”, Ainažu pagastā nosacītās cenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
12. Par neizpirktās pilsētas zemes nomas līguma slēgšanu nekustamam īpašumam Briežu ielā 6,
Salacgrīvā
13. Par pašvaldības zemes gabala Brīvības iela 12, Ainažos iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
14. Par zemes gabala daļas Salacgrīvā ar kadastra apzīmējumu 6615 006 0093 iznomāšanu
15. Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamiem īpašumiem Liepupes pagastā
16. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu slēgšanu nekustamiem īpašumiem „Rožu Villa” un
„Rožu Villa 1”, Liepupes pagastā
17. Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamam īpašumam Salacgrīvas pilsētā
18. Par ēku (būvju) [..] īpašuma tiesību nostiprināšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu
19. Par adreses „Mārjāņi” piešķiršanu ēkai Salacgrīvas pagastā
20. Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamam īpašumam Liepupes pagastā
21. Par zemes gabala „Liedaga iela” sadalīšanu un adreses piešķiršanu Liepupes pagastā
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
23. Par īres tiesību piešķiršanu pašvaldības nekustamā īpašumā [..]
24. Par īres parāda dzēšanu
25. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26.septembra lēmumā Nr.444 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
26. Par kredīta ņemšanu projekta „Sadarbība teātra un mūzikas mākslu attīstībā” („Cooperation
in the theatre and the music arts development”) realizācijai
27. Par ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
28. Par finansiālu atbalstu biedrības „Salacgrīvas novada tūrisma veicināšanas un attīstības
biedrība” projekta „Salacgrīvas jahtu piestātnes attīstība un modernizācija” realizēšanai
29. Par saistošo noteikumu Nr. B–10 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012.gada pamata
un speciālā budžeta izpildi” apstiprināšanu
30. Par saistošo noteikumu Nr. B–2 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada
19.decembra saistošajos noteikumos Nr. B-1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013.
gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu
31. Papildus darba kārtības jautājumi:
31.1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
31.2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
31.3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
31.4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
[..]
31.5. Par adreses piešķiršanu telpu grupām Salacgrīvā, Pērnavas ielā 15
31.6. Par zemes gabala Tīruma ielā 30C, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
31.7. Par nolikuma „Kārtība, kādā tiek organizēta labdarības akcija „Palīdzēsim... ” Salacgrīvas
novadā” apstiprināšanu
Informācija:
1. Par LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieceri samazināt deputātu
skaitu pašvaldībās
2. Informācija par iestādes „Zvejnieku parks” 2012.gadā organizētajām un 2013.gadā
plānotajām aktivitātēm
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 30
jautājumiem un 7 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,
K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību.

1.§
Par saistošo noteikumu Nr.1 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites
izcenojumi Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
(ziņo G.Upīte)
Pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 26. panta trešo daļu, ņemot vērā LR
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 26.decembra vēstuli Nr.171e/16607 „Par saistošajiem noteikumiem”, saskaņā ar 2013.gada 16.janvāra 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, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites izcenojumi Salacgrīvas novadā”, saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2012.gada 14.novembra lēmumu Nr.528 „Par saistošo
noteikumu Nr.24 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites izcenojumi
Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu (protokols Nr.15; 3.§).
Lēmums Nr.1. Pielikumi uz 2 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
vēstule uz 1 lp. pievienoti protokolam.

2.§
Par saistošo noteikumu Nr. 2 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
(ziņo D.Būmane)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu un trešo daļu,
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu" 18.punktu, kā arī saskaņā ar 2013.gada 16.janvāra 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, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” saskaņā ar Pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.2. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.

3.§
Par nolikuma „Spartakiāde “Salacgrīva – 2013.gads””apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2013. gada 16.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt nolikumu „Spartakiāde “Salacgrīva – 2013.gads”” saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.3. Pielikums uz 7 lp. pievienots protokolam.

4.§
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.janvāra lēmumā Nr.6 „Par
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu”
(ziņo J.Cīrulis)
Saskaņā ar 2013.gada 16.janvāra 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, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS”
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes
2012.gada 25.janvāra lēmumā Nr.6 „Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles noteikumu un
izsoles komisijas apstiprināšanu”:
1. Izteikt lēmuma 4. punkta 4.apakšpunktu šādā redakcijā: „4.4. komisijas loceklis: iedzīvotāju
uzskaites un personāla lietvede Gunta Kristiņa;”
2. Izteikt 4. punkta 5.apakšpunktu šādā redakcijā: „4.5. komisijas loceklis – sekretārs: projektu
koordinators Solvita Kukanovska.”
Lēmums Nr.4.

5. §
Par zvejas rīka „zivju tīkls” limita sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadā
(ziņo J.Cīrulis)
Pamatojoties uz 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 5.punktu, 11.08.2009.
Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” nosacījumiem, saskaņā ar 2013.gada 16.janvāra
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, K.Ķemers, L.Jokste,
I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1.Salacgrīvas novada domes 2013.gadā zvejai Rīgas jūras līča piekrastē piešķirtos
rūpnieciskās zvejas tīklu limitus pašpatēriņa zvejai 5% no kopējā zivju tīkla skaita 195, tas ir 9,75
zivju tīklus pa 100 metriem sadalīt 19 50 metru garos zivju tīklos izmantošanai pašpatēriņa zvejā.
2. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai 2013.gadā, iedalot zvejas rīku
zivju tīkls, līdz 50 m (piekrastes ūdeņos izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā), šādām personām:
[..]
3. Rūpnieciskās zvejas nomas līgumus noslēgt līdz 2013.gada 15.martam.
Pēc 2013.gada 15.marta „neizņemtos” zvejas rīku limitus piedāvāt citiem pretendentiem,
ievērojot spēkā esošo normatīvo tiesību aktu nosacījumus.
Lēmums Nr.5.
6. §
Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā
(ziņo I.Īstenais)
Pamatojoties uz „Likuma par ostām” 26.pantu un pamatojoties uz 2012.gada 21.decembra
LR Satiksmes ministrijas vēstuli Nr.01-03/260, kas saņemta 2013.gada 2.janvārī (reģ.Nr.3-11/4),
atklāti balsojot „PAR”-13 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte,
J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. No Salacgrīvas ostas valdes izslēgt Satiksmes ministrijas pārstāvi Džinetu Innusu.
Lēmums Nr.6. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
7. §
Par pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” likvidāciju
(ziņo I.Veide)
Salacgrīvas novada pašvaldības aģentūra „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” uz
Salacgrīvas novada domes 2011.gada 20.aprīlī apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 8 „Salacgrīvas
novada domes pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” nolikums” pamata ir
pašvaldības izveidota pašvaldības iestāde, kurai uzdots veikt nolikumā minētos no pašvaldības
funkcijām izrietošus pārvaldes uzdevumus, sniedzot pakalpojumus un īstenojot pašvaldības un
starptautiskus projektus un programmas. 2012.gada 25.aprīlī pieņemts domes lēmums Nr.225 „Par

pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” likvidācijas procesu”, kura 5.punktā
noteikts, ka Pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” likvidācijas process
jāpabeidz pēc ūdenssaimniecības projektu ietvaros iegūto pamatlīdzekļu ieguldīšanas SIA
„Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā un līgumsaistību ar Vides ministriju pārjaunošanu uz SIA
„Salacgrīvas ūdens”. 2012.gada 27.decembrī Salacgrīvas novada domē saņemta VARAM vēstule
„Par Kohēzijas fonda projektu Nr.2001/LV/16/P/PE/007 „Ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju baseinos”, kas reģistrēta ar Nr.3-12-1213, kurā norādīts, ka VARAM atbalsta
projekta Salacgrīvas komponentes ietvaros radīto pamatlīdzekļu nodošanu SIA „Salacgrīvas ūdens”
jo jaundibinātais uzņēmums ir kapitālsabiedrība, kurā 100% kapitāla daļu turētājs ir Salacgrīvas
novada dome, attiecīgi ūdenssaimniecības infrastruktūras īpašuma turētāja izmaiņas nav būtiskas, jo
tiek mainīts atbalsta saņēmēja juridiskais statuss, projekta investīciju negatīvā vērtība norāda, ka
projekts saglabā sociālo nozīmi, proti, projekta rezultātu galvenais ieguvējs ir sabiedrība un finanšu
rādītāji norāda, ka SIA „Salacgrīvas ūdens” varēs nodrošināt projekta infrastruktūras uzturēšanu ar
tarifu ieņēmumiem.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 19. pantu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
15.panta ceturtās daļas 5.punktu, saskaņā ar 2013.gada 11.janvāra Komunālo jautājumu komitejas,
2013.gada 16.janvāra 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,
K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Likvidēt pašvaldības aģentūru „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi”, reģistrācijas
numurs 90000059796, juridiskā adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033
(struktūrvienības reģistrācijas numurs 90001656665, struktūrvienības adrese: Rīgas iela
2, Salacgrīva, LV-4033).
2. Nodot Salacgrīvas novada domei pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie
pakalpojumi” kompetencē esošo funkciju veikšanu. Salacgrīvas novada dome ir
pašvaldības aģentūras „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” tiesību, saistību un mantas
pārņēmēja.
3. Aģentūras galvenajai grāmatvedei Maijai Andersonei sagatavot pašvaldības aģentūras
„Salacgrīvas komunālie pakalpojumi” slēguma bilanci un arhīva dokumentāciju ne vēlāk
kā trīs mēnešu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža.
Lēmums Nr.7.

8. §
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 2013.gada 16.janvāra 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, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” –
nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
anulēt [..] 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.8. Administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 14 lp. un atpakaļsūtīta vēstule uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
9. §
Par Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra lēmuma Nr. 614 „Par cirsmu izsoles
saimniecībā „Sumbri”, Salacgrīvas pagastā nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” atcelšanu
Ņemot vērā to, ka 2013.gada 1.janvārī stājās spēkā 18.12.2012. MK noteikumi Nr.935
„Noteikumi par koku ciršanu mežā”, kuru 15.punktā ir noteikts, kāda ir maksimālā kailcirtes
cirsmas platība, bet saimniecības „Sumbri” cirsmas Nr.1 (nogabali 1; 2; 10) un cirsmas Nr. 4
(nogabala Nr. 3) novērtējums neatbilst iepriekš minētajos Ministru kabineta noteikumos noteiktajai
platībai, līdz ar ko pašvaldība uz esošajām kailciršu platībām nevar saņemt ciršanas apliecinājumus,
jo cirsmu vērtējumi saņemti 2012.gada 6.decembrī, tas ir pirms iepriekš minēto Ministru kabineta
noteikumu stāšanās spēkā, saskaņā ar 2013.gada 16.janvāra 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, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” –
nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt 2012.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 614 „Par cirsmu
izsoles saimniecībā „Sumbri”, Salacgrīvas pagastā nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” (protokols Nr. 16; 48.§).
Lēmums Nr.9.
Plkst. 15:20 uz domes sēdi ierodas deputāte S.Līsmane.
10. §
Par cirsmu izsoles saimniecībā „Vabriči”, Ainažu pagastā nosacītās cenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
D.Straubergs: Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē vakar tika izteikti sekojoši priekšlikumi:
apaļot summas; samazināt izsoles soli mazāku par 10%; iekļaut punktu, ka izsolē nedrīkst
piedalīties tie, kuriem ir nodokļu parāds. Lūdzu, speciālistu komentārus par šiem priekšlikumiem!
D.Būmane: Likumā ir noteikts, ka solis nedrīkst būt lielāks par 10 %. Noteikumu projektā 10%
iekļauti tādēļ, ka novērtējuma gala pārdošanas summa ir tikai peļņa bez izstrādes izdevumiem
(neietver ne strādnieku darbu, ne zāģēšanu, ne izvešana līdz ceļam).
D.Straubergs: Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšlikums bija noapaļot sākuma cenas summu
un noteikt konkrētu soli latos, nevis procentos.
D.Būmane: Likumā ir noteikts, ka pašvaldībai ir jāņem vērā sertificēta vērtētāja vērtējums.
D.Straubergs: Ja ir pamatojums, kādēļ nevaram piemērot izteiktos priekšlikums, tad uzņēmēju
konsultatīvajai padomei jāsagatavo atbilde. Vai nevaram soli noteikt kā konkrētu summu, nevis
procentus?
D.Būmane: Nogabaliem ir ļoti atšķirīgas izsoles sākuma cenas. Nebūs godīgi visiem piemērot
vienādu soli.
J.Prīmanis: 10% no sākotnējās summas.
D.Lejniece: Šāds priekšlikums ir iekļauts sagatavotajā lēmumprojektā.
D.Straubergs: Vai par to, ka pretendentam nedrīkst būt nodokļu parādi, ir noteikts likumā?
D.Lejniece: Ja konkrētajā gadījumā pašvaldība vēlas saņemt izziņu no pretendentiem par nodokļu
nomaksu, tad šis nosacījums ir jāiekļauj izsoles noteikumos.

I.Īstenais: To vajadzētu iekļaut.
D.Lejniece: Tādā gadījumā papildus iesniedzamais dokuments būtu izziņa no Valsts ieņēmumu
dienesta.
K.Ķemers: Priekšlikums – šo nosacījumu nolikumā iekļaut tādā redakcijā, kā Publisko iepirkumu
likumā, paredzot, ka līdz Ls 100 parāds ir pieļaujams.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar sekojošiem
grozījumiem pielikuma Nr.1 „Izsoles noteikumi cirsmu izsolei „Vabriči” Ainažu pagastā”:
1) Punktu 4.2. izsakot redakcijā:
„4.2.Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai nav nodokļu
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100
latus, un kura iesniegusi šādus dokumentus:”
2) Punktu 4.2.1. papildināt ar apakšpunktiem 4.2.1.6. un 4.2.1.7., izsakot tos sekojošās redakcijās:
„4.2.1.6.izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka izsoles
dalībniekam Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Šo
dokumentu pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas;
4.2.1.7.izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) izsoles dalībniekam
attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Šo dokumentu pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk
kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.”
3) Punktu 4.2.2. papildināt ar apakšpunktiem 4.2.2.6 un 4.2.2.7., izsakot tos sekojošās redakcijās:
„4.2.2.6. izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka izsoles
dalībniekam Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Šo
dokumentu pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas;
4.2.2.7.izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) izsoles dalībniekam
attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Šo dokumentu pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk
kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.”
1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likumu „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, ņemot vērā to, ka 2013.gada 10.janvārī veikta
meža inventarizāciju saimniecībā „Vabriči” un mainījušies kvartālu nogabalu numuri,
saskaņā ar SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" filiāles "Meža konsultāciju
pakalpojumu centrs" Limbažu nodaļas veikto cirsmu novērtējumu saimniecībā „Vabriči”,
Ainažu pagastā, kā arī 2013.gada 15.janvāra cirsmu novērtēšanas komisijas protokolu,
atklāti balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka,
S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode,
S.Līsmane), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2. Veikt kailcirtes cirsmu izsoli saimniecībā „Vabriči”, kadastra Nr. 6625 001 0050, Ainažu
pagastā 353.kvartāla nogabalos Nr. 29; 33; 41 un 354.kvartāla nogabalos Nr.1; 4; 5; 10; 11;
3; 14; 17; 23; 29.
3. Apstiprināt cirsmu izsoles noteikumus saskaņā ar Pielikumu Nr.1.
4. Apstiprināt 353. un 354. kvartāla kailcirtes cirsmu nosacītās cenas.
Cirsmas
Nr.p.k.

Kadastra Nr.

Kvartāla
Nr.

Nogabalu
Nr.

Pārdošanas
platība m3

Nosacītā cena
Ls (bez PVN)

1.

6625 001 0050

353

29

348,61

5110,00

2.

6625 001 0050

353

33;41

639,53

8460,00

3.

6625 001 0050

354

1;4;5;10;11

1213,86

20560,00

4.

6625 001 0050

354

3

82,06

1390,00

5.

6625 001 0050

354

14

159,99

2800,00

6.

6625 001 0050

354

17;23

1115,20

21240,00

7.

6625 001 0050

354

29

57,51

1180,00

5. Apstiprināt kailcirtes cirsmu pirkuma līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
6. Atcelt 2012.gada 26.septembra lēmuma Nr. 473 „Par Salacgrīvas novada pašvaldībai
piederošo cirsmu izsoles rīkošanu un cirsmu novērtēšanas komisijas apstiprināšanu”, punktu
1.1.
Lēmums Nr.10. Pielikumi uz 6 lp. un nogabalu novērtēšanas protokola kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam
11. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Zāģeri”, Ainažu pagastā nosacītās cenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
Ņemot vērā 2012.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 610 „Par
Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Zāģeri”, Ainažu pagastā nodošanu
atsavināšanai”, balstoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 11.panta
trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
3.pantu, kā arī SIA „Birzes nams”, NMK LV54103042301 sertificētas nekustamā īpašuma
vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr.
2013/4, 2013.gada 9.janvārī, atklāti balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais,
V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ainažu pagastā „Zāģeri, kadastra Nr. 6625 502 0010 izsoles
sākumcenu - Ls 2400 (divi tūkstoši četri simti lati).
2. Apstiprināt izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.11. Pielikums uz 5 lp. pievienots protokolam.

12. §
Par neizpirktās pilsētas zemes nomas līguma slēgšanu nekustamam īpašumam Briežu ielā 6,
Salacgrīvā
[..]
2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums" 26.panta
otro, trešo un ceturto daļu, 30.10.2007. MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu”, 7.2.punktu, atklāti balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais,
V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:

2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala nomu Salacgrīvā, Briežu ielā 6, kadastra
Nr. 6615 004 0147(ar kopējo platību 0,1280 kv.m, 1/2 domājamās daļas apmērā), saskaņā ar
pielikumu Nr.1, nosakot:
2.1.1. nomnieks nomas tiesības ieguvis ar 2012.gada 1.janvāri;
2.1.2. zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi;
2.1.3. gada zemes nomas maksu 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta kadastrālā vērtība zemes
gabalam ½ domājamās daļas apmērā;
2.1.4. papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto PVN (pievienotās vērtības nodokli)
un nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.12. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
13. §
Par pašvaldības zemes gabala Brīvības iela 12, Ainažos iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
1. Nekustamais īpašums Ainažos Brīvības iela 12, kadastra Nr. 6605 003 0032 (1243 kv.m
platībā) ar 2012.gada 15.februāra lēmumu Nr. 129 „Par zemes gabalu Ainažu pilsētā
noteikšanu par Salacgrīvas novada domei piekritīgiem un lietošanas mērķu noteikšanu” ir
noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs.
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 individuālo dzīvojamo māju
apbūvei.
3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes saistošo noteikumu Nr. 2 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 6.punktu (ar grozījumiem 2011.gada 17.augusta
lēmums Nr. 424, saistošie noteikumi Nr.12) , 2013.gada 16.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju
sēžu atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais,
V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
3.1.
Saskaņā ar [..] 2012.gada 28.decembrī Salacgrīvas novada domē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/957), iznomāt [..], zemes gabalu Ainažos, Brīvības ielā 12
(kadastra Nr. 6605 003 0032) 1243 kv.m platībā, bez apbūves tiesībām – piemājas
saimniecības uzturēšanai, saskaņā ar iezīmēto teritoriju zemes robežu shēmā (pielikumu
Nr.1).
3.2.
Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
zemes kadastrālās vērtības.
4. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 5 (pieci) gadi.
5. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
6. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2013.gada 1.martu.
Lēmums Nr.13. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.

14. §
Par zemes gabala daļas Salacgrīvā ar kadastra apzīmējumu 6615 006 0093 iznomāšanu
1. Izskatījusi [..] 2013.gada 4.janvārī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.316.1/5), par zemes gabala daļas Salacgrīvā ar kadastra apzīmējumu 6615 006 0093 (14,44 ha
platībā) iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai un balstoties uz 2008.gada 19.maija MK
noteikumu Nr. 352 „Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība,
kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā
tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem” 3. punktu,
likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 4.panta ceturtās daļas 4.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.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), atklāti balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste,
I.Īstenais, V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
2. Iznomāt līdz 2013.gada 31.decembrim [..] zemes gabala Salacgrīvā ar kadastra Nr. 6615 006
0093 daļu (14,44 ha platībā), saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu (pielikums Nr.1).
2.1. Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimnieciskā izmantošana.
2.2 Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības zemes gabalam.
2.3. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2013.gada 1.februāri.
2.4. Papildus 2.3.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.14. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
15. §
Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamiem īpašumiem Liepupes pagastā
Pamatojoties uz [..] 2013.gada 14.janvārī Salacgrīvas novada domē saņemto (reģ. ar
reģ.nr.3-16.1/25) 14.01.2013. iesniegumu par nosaukuma un adreses maiņu nekustamiem
īpašumam Liepupes pagastā, 2012.gada 26.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.456,
ar kuru zemes gabali Liepupes pagastā „Jaunporkas” un „Kalnporkas” atzīti par Salacgrīvas novada
domei piekritīgiem un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada
16.janvāra sēdes atzinumu, kā arī 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”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis,
A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamam īpašumam Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā ar kadastra Nr.
6660 009 0065 nosaukumu no „Jaunporkas” uz nosaukumu „Rožu Villa” un zemes
gabalam ar kadastra apzīmējumu 6660 009 0065 un uz tā esošām ēkām ar kadastra
apzīmējumiem 6660 009 0065 001, 6660 009 0065 002 un 6660 009 0065 003 mainīt
adresi no: Jaunporkas, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads uz adresi: Rožu Villa,
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

2. Mainīt nekustamam īpašumam Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā ar kadastra Nr.
6660 009 0346 un tā sastāvā esošam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6660 009
0345 nosaukumu no „Kalnporkas” uz nosaukumu „Rožu Villa 1”.
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.15. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
16. §
Par lauku apvidus zemes nomas līgumu slēgšanu nekustamiem īpašumiem „Rožu Villa” un
„Rožu Villa 1”, Liepupes pagastā
Saskaņā ar [..] Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. 14.01.2013.g. Nr.316.1/25) par zemes nomu Liepupes pagastā, uz viņai pastāvīgā lietošanā bijušo zemi „Rožu Villa”
ar kadastra Nr. 6660 009 0065 (0,3118 ha platībā) un „Rožu Villa 1” ar kadastra Nr. 6660 009 0346
(0,5034 ha platībā), kur zemes lietošanas tiesības atsavinātas ar 26.09.2012.g. Salacgrīvas novada
domes lēmumu Nr. 456.
Uz zemes gabala ar kadastra Nr. 6660 009 0065 atrodas [..] valdījumā esošas ēkas [..]
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, 30.08.2005. MK noteikumu Nr.
644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 6.punktu, un ņemot vērā zemes nomas pirmtiesību ieguvušās personas
saņemto iesniegumu, kā arī balstoties uz Salacgrīvas novada domes Attīstības un Finanšu komiteju
2013.gada 16.janvāra sēžu atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste,
I.Īstenais, V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala Liepupes pagastā,
„Rožu Villa”, kadastra Nr. 6660 009 0065, (0,3118 ha platībā) nomu (saskaņā ar pielikumā
Nr.1 iezīmēto teritoriju), nosakot:
1.1. zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi;
1.2. gada zemes nomas maksu - 0,5% no VZD noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.
2. Noslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala Liepupes pagastā,
„Rožu Villa 1”, kadastra Nr. 6660 009 0346, (0,5034 ha platībā) nomu (saskaņā ar
pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju), nosakot:
2.1. zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi;
2.2. gada zemes nomas maksu - 0,5% no VZD noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Nomas maksa maksājama no 2012.gada 1.janvāra - dienas, kad nomnieks ieguvis nomas
tiesības.
4. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.16 Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
17. §
Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamam īpašumam Salacgrīvas pilsētā
Pamatojoties uz [..] 2013.gada 11.janvārī Salacgrīvas novada domē saņemto 11.01.2013.
iesniegumu Nr.01-06 par adreses maiņu nekustamam īpašumam Salacgrīvas pilsētā un saskaņā ar

Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 16.janvāra sēdes atzinumu, kā arī
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”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais,
V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamam īpašumam [..] nosaukumu no [..] uz nosaukumu „Transporta iela
14B” un zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..] un uz tā esošām ēkām ar kadastra
apzīmējumiem [..] mainīt adresi no: [..] uz: Transporta iela 14B, Salacgrīva,
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.17. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
18. §
Par ēku (būvju) [..] īpašuma tiesību nostiprināšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu
Pamatojoties uz [..] 2013.gada 11.janvārī Salacgrīvas novada domē saņemto 11.01.2013.
iesniegumu Nr.01-06 par ēku (būvju) uzturēšanai nepieciešamā zemes platības noteikšanu un
saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 16.janvāra sēdes atzinumu, kā
arī likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 15.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka zemesgrāmatā ēkas (būves), kas atrodas uz zemes, kura nav ierakstīta zemesgrāmatā,
ierakstāmas pievienojot likumos noteiktās institūcijas lēmumu par zemes gabala platības
apstiprināšanu, atklāti balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,
S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode,
S.Līsmane), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt ēku (būvju) ar kadastra apzīmējumiem [..], kas atrodas uz zemes gabaliem ar
kadastra apzīmējumiem [..] īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā nepieciešamo
zemes gabala platību 0,7623 ha, saskaņā ar pielikumu.
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.18. Pielikums uz 1 lp. un administratīvais akts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
19. §
Par adreses „Mārjāņi” piešķiršanu ēkai Salacgrīvas pagastā
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2012.gada 17.decembra
vēstuli Nr.2-04.1-V/5379 „Par adreses piešķiršanu” un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes
Attīstības komitejas 2013.gada 16.janvāra sēdes atzinumu, kā arī 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”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis,

A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes gabalam Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā ar kadastra apzīmējumu
6672 010 0004 un uz tā esošai dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu [..] adresi:
Mārjāņi, Salacgrīvas 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.19. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
20. §
Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamam īpašumam Liepupes pagastā
Pamatojoties uz [..], dzīvojošas [..], 2013.gada 14.janvārī Salacgrīvas novada domē saņemto
(reģ. ar reģ.nr.3-16.1/26) 14.01.2013. iesniegumu par nosaukuma un adreses maiņu nekustamam
īpašumam Liepupes pagastā, 2011.gada 20.aprīļa Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.248, ar
kuru zemes gabals Liepupes pagastā „Trimdas” atzīts par Salacgrīvas novada domei piekritīgu un
saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2013.gada 16.janvāra sēdes atzinumu, kā
arī 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”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste,
I.Īstenais, V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamam īpašumam Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā ar kadastra Nr.
6660 009 0149 nosaukumu no „Trimdas” uz nosaukumu „Elodejas” un zemes gabalam
ar kadastra apzīmējumu 6660 009 0149 un uz tā esošām ēkām ar kadastra apzīmējumiem
6660 009 0149 001 un 6660 009 0149 002 mainīt adresi no: Trimdas, Liepupe, Liepupes
pagasts, Salacgrīvas novads uz adresi: Elodejas, Liepupe, 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.20. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
21. §
Par zemes gabala „Liedaga iela” sadalīšanu un adreses piešķiršanu Liepupes pagastā
Pamatojoties uz Liepupes pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu Nr.13.47§, ar
kuru zemes gabals Liepupes pagastā „Liedaga iela” atzīts par pašvaldībai piekritīgu, 1993.gada
26.augusta pieņemšanas-nodošanas aktu, ar kuru transformatora apakšstacijas ēka nodota Liepupes
pagasta Tautas deputātu padomei un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas
2013.gada 16.janvāra sēdes atzinumu, kā arī 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”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis,
A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Liepupes pagastā „Liedaga iela” (kadastra
Nr.6660 003 0413) zemes gabalu 0,0758 ha platībā (platība precizējama pēc zemes
gabala kadastrālās uzmērīšanas dabā), saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam 0,0758 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas,
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
kods 1201.
3. Piešķirt atdalāmajam zemes gabalam 0,0758 ha platībā un uz tā esošai transformatora
apakšstacijas ēkai adresi: Liedaga iela 16, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas
novads.
Lēmums Nr.21. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
22. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
Izskatījusi [..] 2013.gada 15.janvāra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/27) par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [..] zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], 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 2013.gada 16.janvāra Attīstības komitejas
atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka,
S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode,
S.Līsmane), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu [..].
2. Saglabāt nekustamā īpašuma [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..]
sadalīšanas rezultātā izveidotajai 1. zemes vienībai 2.0 ha platībā (platība precizējama pēc zemes
gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: [..] un uz zemes gabala esošajām ēkām
adresi: [..], kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods 0101) 2.0 ha platībā.
3. Piešķirt nekustamā īpašuma [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..]
sadalīšanas rezultātā izveidotajai 2. zemes vienībai 10.7ha platībā (platība precizējama pēc zemes
gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Kumeliņi” un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods 0101)
10.7 ha platībā.
Lēmums Nr.22. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

23. §
Par īres tiesību piešķiršanu pašvaldības nekustamā īpašumā [..]
[..]
2. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta piekto daļu, kurā noteikts, ka „pilngadīgs
ģimenes loceklis, kurš pilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības, ja tam piekrīt pārējie
pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu
iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, ja īrnieks vairāk nekā trīs
mēnešus nepilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības” un izvērtējot lietas apstākļus,
pamatojoties uz 2013.gada 11.janvāra Komunālo jautājumu komitejas un 2013.gada 16.janvāra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste,
I.Īstenais, V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Pārslēgt 2011.gada 11.martā ar [..] noslēgto īres līgumu un piešķirt īres tiesības uz
dzīvojamo māju [..].
2. Lauzt 2011.gada 15.marta īres līgumu ar [..] par dzīvojamās mājas [..] izīrēšanu.
Lēmums Nr.23. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

24. §
Par īres parāda dzēšanu
1. Izskatot Salacgrīvas novada domē 02.11.2012. saņemto [..] 02.11.2012. iesniegumu (reģ. ar
Nr. 3-16.2/853), kurā norādīts, ka persona neatzīst īres parādu Ls 187,29 apmērā par dzīvokli [..], jo
šajā dzīvoklī persona neesot dzīvojusi, kaut arī īres līgums ir bijis noslēgts 10.04.2002., faktiski
dzīvoklis nav bijis apdzīvojams, tika konstatēts, ka :
1.1. 10.04.2002 starp Salacgrīvas pilsētas komunālās un dzīvokļu saimniecības uzņēmumu, kā
izīrētāju, un [..], kā īrnieku, ir ticis noslēgts dzīvojamo telpu īres līgums par dzīvokļa [..] Salacgrīvas
pilsētas lauku teritorijā īri;
1.2. 27.09.2007. Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domē saņemts [..] 27.09.2007.
iesniegums (reģ. ar Nr. 3-16.2/R-456) par to, ka persona vēlas atteikties no dzīvokļa, kas atrodas
Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas [..];
1.3. īrniekam par laika periodu no 10.04.2002. līdz 27.09.2007. tika aprēķināta īres maksa
Ls 187.29, bet faktiski [..] šajā dzīvoklī nedzīvoja un īres maksu nemaksāja, ko apliecina arī
personas iesniegumā rakstītais, kā arī sociālā dienesta sniegtā informācija, ka persona šajā dzīvoklī
nav dzīvojusi.
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un 11.01.2013. komunālo jautājumu sēdes un 16.01.2013.
finanšu komitejas sēdes atzinumus, kā arī pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
41.pantu, atklāti balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka,
S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode,
S.Līsmane), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
dzēst [..] īres parādu Ls 187.29 (viens simts astoņdesmit septiņi lati un 29 santīmi) par
dzīvojamās telpas [..] Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritorijā, īri laika periodā no 10.04.2002. līdz
27.09.2007.
Lēmums Nr.24. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

25. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26.septembra lēmumā Nr.444 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
Pamatojoties uz [..] 2013.gada 7.janvāra iesniegumu (reģ. Nr. 3-18/5), saskaņā ar 2013.gada
16.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste,
I.Īstenais, V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ 2012.gada 26.septembra lēmumā Nr.444 ”Par Salacgrīvas novada domes
bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” (protokols Nr.12; 2.§) (ar grozījumiem
17.11.2012., lēmums Nr.534; 19.12.2012., lēmums Nr.618) izdarīt sekojošus grozījumus:
1. Pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” papildināt ar sekojošu
ierakstu:
Automašīnas marka

FORD Mondeo

Valsts Nr.

[..]

Īpašnieks
Patapināta [..] uz „Masku
tradīciju festivāla 2013”
organizēšanas laiku

Autobenzīns E-95,
A98, AI-93
Ziemā
Vasarā
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9

Lēmums Nr.25. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
26. §
Par kredīta ņemšanu projekta „Sadarbība teātra un mūzikas mākslu attīstībā” („Cooperation
in the theatre and the music arts development”) realizācijai
Saskaņā ar 2013.gada 16.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-14
(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „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 23386.00 apmērā (divdesmit četri tūkstoši septiņi
simti astoņdesmit lati) no Valsts Kases. Valsts kases kredīta atmaksas termiņš – 20 gadi, ar
Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums – 1 gads, pamatsummu atmaksāt no
2014.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
2. Plānotais kredīta summas sadalījums pa gadiem, atbilstoši projekta ieviešanas grafikam:
2.1. 2013.gads – 22 386.00 Ls (divdesmit divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši lati).
2.2. 2014.gads – 1 000.00 Ls (viens tūkstotis lati).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.
4. Atcelt 2012.gada 25.jūlija lēmumu Nr.386 „Par kredīta ņemšanu projekta „Sadarbība teātra un
mūzikas mākslu attīstībā” („Cooperation in the theatre and the music arts development”)
realizācijai” (protokols Nr.9; 37§).
Lēmums Nr.26.
27. §
Par ieguldījumu SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
(ziņo I.Veide)
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,

2013.gada 16.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot „PAR”-14
(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – nav, „ATTURAS” –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt SIA „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā naudas līdzekļus LVL 12454 (divpadsmit
tūkstoši četri simti piecdesmit četri lati 00 santīmi) apmērā.
2. Pamatkapitāla palielinājumu apmaksāt viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža.
3. Uzdot SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam Krūmiņam viena mēneša laikā
no šī lēmuma pieņemšanas brīža veikt nepieciešamās darbības LR Uzņēmumu reģistrā
saistībā ar pamatkapitāla palielināšanu.
Lēmums Nr. 27.
28. §
Par finansiālu atbalstu biedrības „Salacgrīvas novada tūrisma veicināšanas un attīstības
biedrība” projekta „Salacgrīvas jahtu piestātnes attīstība un modernizācija” realizēšanai
D.Straubergs: Vai šis iesniegums atbilst nosacījumiem?
I.Lazdiņa: Viens domes lēmums pirms projekta iesniegšanas ir pieņemts – ja projekts tiek atbalstīts,
tad dome līdzfinansē 10%. Šis lēmums tika pieņemts pirms grozījumiem nolikumā.
D.Straubergs: Notika sanāksme par jahtu ostas turpmāko attīstību. Priekšlikums ir – pašvaldībai
piederošo piestātni novietot gar krastu, lai visi, kuri vēlas, bez maksas to varētu izmantot. Projekta
ietvaros iegūto piestātni pati biedrība apsaimniekos, nodrošinās visus nosacījumus. Vietējiem
iedzīvotājiem būs divas iespējas – piemēram, laivu novietot biedrības apsaimniekotā piestātnē par
maksu vai pašvaldības piestātnē bez maksas.
K.Ķemers: Vai pašvaldībai par piestātņu iecelšanu un izcelšanu būs jāmaksā?
D.Straubergs: Biedrības projekta ietvaros iegūtā pontona apsaimniekošana būs biedrības pašas
darīšana.
I.Īstenais: Par pašvaldības piestātni, protams, būs kādi izdevumi.
J.Prīmanis: Vai šie abi pontoni viens otram netraucēs?
I.Īstenais: Ar ostas kapteini izpētījām karti, pašvaldības piestātne plānota vairāk uz tilta pusi. Šo
pašvaldības piestātni nevarēs izmantot ar jahtām.
K.Ķemers: Vai nobrauktuvi uz piestātni varēs izmantot?
D.Straubergs: Nobrauktuve nekad nav bijusi iznomāta. Jebkuram „slips” ir bijis pieejams bez
maksas.
S.Līsmane: Vai šis biedrības projekts būs reāls?
D.Straubergs: Projekta nosacījums ir 5 gadi un konkrēta vieta. Ja tas netiks darīts, tad visa projekta
kopējā summa biedrībai būs jāatmaksā. Esmu runājis ar Dz.Eizenbergu, ka visiem atbalstītajiem
projektiem vajadzētu veikt pārbaudes, vai projektu ietvaros plānotās aktivitātes tiek realizētas un vai
tās ir pieejamas sabiedrībai.
S.Līsmane: Šajā gadījumā tas ir bizness, tādēļ projektu vajadzētu realizēt bez pašvaldības
līdzfinansējuma.
D.Straubergs: Pašvaldības mērķis ir, lai Salacgrīvas jahtu ostā ienāktu jahtas.
Izskatījusi biedrības „Salacgrīvas novada tūrisma veicināšanas un attīstības biedrība”
2012.gada 28.decembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/ 959) par to, ka LAD Eiropas Zivsaimniecības
fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana’’ ietvaros ir atbalstījusi iesniegto
biedrības projektu „Salacgrīvas jahtu piestātnes attīstība un modernizācija”, pamatojoties uz
Salacgrīvas novada domes 2012.gada 15.februāra lēmumu Nr. 117 „Par biedrības „Salacgrīvas
novada tūrisma veicināšanas un attīstības biedrība” projekta „Salacgrīvas jahtu piestātnes attīstība
un modernizācija” līdzfinansēšanu (protokols Nr.3; 31.§) un 2013.gada 16.janvāra Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR”-12 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs,

S.Kuka, S.Eglīte, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode), „PRET” –
nav, „ATTURAS” – 2 (S.Līsmane, J.Prīmanis), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti lati) apmērā, projekta
„Salacgrīvas jahtu piestātnes attīstība un modernizācija” realizēšanai projekta iesniegumā
norādītājā termiņā līdz 2013.gada 1.jūnijam.
2. Biedrībai „Salacgrīvas novada tūrisma veicināšanas un attīstības biedrība” 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.28. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
29. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–10 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012.gada pamata un
speciālā budžeta izpildi” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste,
I.Īstenais, V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-10 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012.gada
pamata un speciālā budžeta izpildi” (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 Jānim Cīrulim nodrošināt, lai saistošie noteikumi
būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas
pārvaldē.
Lēmums Nr.29. Pielikums uz 26 lp. pievienots protokolam.
30. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–2 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada
19.decembra saistošajos noteikumos Nr. B-1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013. 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, atklāti balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone,
G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste,
I.Īstenais, V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-2 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada
19.decembra saistošajos noteikumos Nr. B-1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013.gada
pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-2 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai
elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie
noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram Jānim Cīrulim nodrošināt, lai saistošie noteikumi
būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas
pārvaldē.
Lēmums Nr.30. Pielikums uz 13 lp. un iesniegumi uz 14 lp. pievienoti protokolam.

31. Papildus darba kārtības jautājumi:
31.1. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
Izskatījusi [..] 2013.gada 16.janvāra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/36) par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā [..] zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], 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, atklāti balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais,
V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu [..].
2. Saglabāt nekustamā īpašuma [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..]
sadalīšanas rezultātā izveidotajai 1. zemes vienībai 6.6 ha platībā (platība precizējama pēc zemes
gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: [..] un uz zemes gabala esošajām ēkām
adresi: [..], kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods 0101).
3. Piešķirt nekustamā īpašuma [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..]
sadalīšanas rezultātā izveidotajai 2. zemes vienībai 7.0 ha platībā (platība precizējama pēc zemes
gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Staltbrieži” un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods 0101).
Lēmums Nr.31. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.
31.2. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
Izskatījusi [..] 2013.gada 15.janvāra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/ 31) par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā [..] zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], 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, atklāti balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais,
V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu [..].
2. Saglabāt nekustamā īpašuma [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..]
sadalīšanas rezultātā izveidotajai 1. zemes vienībai 4.3 ha platībā (platība precizējama pēc zemes
gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: [..] un uz zemes gabala esošajām ēkām
adresi: [..], kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods 0101) 4.3 ha platībā.
3. Piešķirt nekustamā īpašuma [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..]
sadalīšanas rezultātā izveidotajai 2. zemes vienībai 6.0 ha platībā (platība precizējama pēc zemes
gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Jumīši” un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods 0101)
16.0 ha platībā.
Lēmums Nr.32. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

31.3. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
Izskatījusi [..] 2013.gada 15.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.1/30) par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā [..] zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], 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, atklāti balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais,
V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu [..].
2. Saglabāt nekustamā īpašuma [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..]
sadalīšanas rezultātā izveidotajai 1. zemes vienībai 6.289 ha platībā (platība precizējama pēc zemes
gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: [..], kā arī noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods 0101)
6.289 ha platībā.
3. Piešķirt nekustamā īpašuma [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..]
sadalīšanas rezultātā izveidotajai 2. zemes vienībai 6.289 ha platībā (platība precizējama pēc zemes
gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) nosaukumu: „Dzirkstelītes” un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪL kods 0101)
6.289 ha platībā.
Lēmums Nr.33. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.

31.4. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
[..]
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, atklāti balsojot „PAR”-14
(Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins,
K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „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 [..] 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. Zemes ierīcības projektā paredzēt piekļūšanu atdalāmajai zemes vienībai no
pašvaldības ceļa.
Lēmums Nr.34. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.

31.5. §
Par adreses piešķiršanu telpu grupām Salacgrīvā, Pērnavas ielā 15
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, atklāti balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže,
D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers,
L.Jokste, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt telpu grupām Salacgrīvā, Pērnavas ielā 15 sekojošas adreses:
kadastra apzīmējums 66150010049001080 – Pērnavas iela 15-697,
novads;
kadastra apzīmējums 66150010049001081 – Pērnavas iela 15-696,
novads;
kadastra apzīmējums 66150010049001082 – Pērnavas iela 15-695,
novads;
kadastra apzīmējums 66150010049001083 – Pērnavas iela 15-694,
novads;
kadastra apzīmējums 66150010049001084 – Pērnavas iela 15-693,
novads;
kadastra apzīmējums 66150010049001086 – Pērnavas iela 15-680,
novads;

Salacgrīva, Salacgrīvas
Salacgrīva, Salacgrīvas
Salacgrīva, Salacgrīvas
Salacgrīva, Salacgrīvas
Salacgrīva, Salacgrīvas
Salacgrīva, Salacgrīvas

kadastra apzīmējums 66150010049001087 – Pērnavas iela 15-681, Salacgrīva, Salacgrīvas
novads;
kadastra apzīmējums 66150010049001089 – Pērnavas iela 15-683, Salacgrīva, 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.35. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.
31.6. §
Par zemes gabala Tīruma ielā 30C, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
D.Straubergs: Vai biedrībai būs par ko samaksāt par zemes nomu?
G.Paegle: Būs.
D.Straubergs: Vai neradīsies tāda situācija, ka pēc šī zemes nomas līguma noslēgšanas biedrība lūgs
pašvaldībai papildus finansējumu?
S.Līsmane: Manuprāt, biedrībai funkcijas jāsadala divās daļās: bizness un biedrība.
D.Straubergs: Priekšlikums – kādā no komiteju sēdēm uzaicināt biedrību „Mūsu ķepas” pārstāvjus
un diskutēt par iespējamo turpmāko sadarbības modeli.
1. Zemes gabals Tīrumā ielā 30C, kadastra Nr. 6615 002 0106, ir Salacgrīvas novada pašvaldībai
piederošs īpašums 7,7828 ha platībā, kas uz pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 720.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes saistošo noteikumu Nr. 2 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 6.punktu (ar grozījumiem 2011.gada 17.augusta lēmums Nr.
424, saistošie noteikumi Nr.12), atklāti balsojot „PAR”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits,
D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis, A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais,
V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
2.1. Saskaņā ar biedrības „Mūsu ķepas”, valdes locekles [..] Salacgrīvas novada domē saņemto
iesniegumu (reģ. 18.01.2013.g. Nr.3-16.1/38), iznomāt biedrībai „Mūsu ķepas” zemes gabalu
Tīruma ielā 30C, kadastra Nr. 6615 002 0106 (1,7828 ha platībā) – dzīvnieku pastaigu laukuma un
īslaicīgas izmitināšanas vietas izveidei (pielikums Nr. 1).
2.2. Noteikt zemes nomas maksu iznomātajam zemes gabalam Tīruma ielā 30C, kadastra Nr. 6615
002 0106 (1,7828 ha platībā) - 1,5% gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības.
2.3. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 12 gadi.
2.4. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokli.
Lēmums Nr.36. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
31.7. §
Par nolikuma „Kārtība, kādā tiek organizēta labdarības akcija „Palīdzēsim... ” Salacgrīvas
novadā” apstiprināšanu
(ziņo L.Eglīte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot
„PAR”-14 (Ž.Andže, D.Martinsone, G.Šmits, D.Straubergs, S.Kuka, S.Eglīte, J.Prīmanis,
A.Rozenšteins, K.Ķemers, L.Jokste, I.Īstenais, V.Dance, I.Balode, S.Līsmane), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt nolikumu „Kārtība, kādā tiek organizēta labdarības akcija „Palīdzēsim...”
Salacgrīvas novadā” saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.37. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
D.Straubergs: Arī Humanitārās palīdzības fondā ir finansējums, kuru varētu izmantot līdzīgiem
mērķiem.
S.Līsmane: Vajadzētu paredzēt iespēju arī citiem bērniem, kuriem nepieciešama rehabilitācija par
mazākām summām, piešķirt finansējumu.
S.Eglīte: Šādām vajadzībām iespējams sadarbībā ar jauniešu organizācijām vākt ziedojumus, ja
bērnu vecāki piekrīt.
Informācija
1. Par LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieceri samazināt deputātu
skaitu pašvaldībās (ziņo domes priekšsēdētājs D.Straubergs)
Deputāti neatbalsta priekšlikumu par deputātu skaita samazināšanu pašvaldībās. Sēdes
vadītājs aicina deputātus iesniegt priekšlikumus, ja tādi ir, līdz 2013.gada 28.janvārim.
2. Informācija par iestādes "Zvejnieku parks" 2012.gadā organizētajām un 2013.gadā
plānotajām aktivitātēm (ziņo iestādes „Zvejnieku parks” pārvaldnieka pienākumu izpildītāja
M.Salmane saskaņā ar pielikumu uz 2 lp.)
M.Salmane: Slēpošanas trase un slidotava darbojas.
I.Īstenais: Esmu saņēmis informāciju, ka iedzīvotāji vēlas organizēt slēpošanas sacensības, bet to
neesot iespējams izdarīt, jo nav ar ko iebraukt trases.
M.Salmane: Mūsu iestādei nav „burāns”.
I.Īstenais: To ir iespējams iznomāt.
M.Salmane: Neviens nav man teicis, ka ir šāda nepieciešamība. ”Zvejnieku parks” ir plānojis
organizēt novada biatlona sacensības.
D.Straubergs: Projekta ietvaros pašvaldība ir iegādājusies kvadraciklu. Varbūt ir iespējams
iegādāties tam pievienojamu mehānismu slēpošanas sliežu ievilkšanai.
D.Martinsone: Kopumā runājot par sportu, manuprāt, vajadzētu būt tā ka „Zvejnieku parks” ir
galvenais novada sporta dzīves koordinators. Metodiķa pienākums būtu koordinēt biedrības, kuru
pienākums varētu būt vismaz reizi gadā noorganizēt vienu pasākumu, piesaistot gan sporta skolu,
gan visus, kas saistīti ar sporta dzīvi. Protams, jāmaina iestādes nolikums, paredzot arī sporta
tūrismu. „Zvejnieku parkam” jābūt tam, kas vada visu novada sporta dzīvi, iesaistot skolas,
biedrības utt. Spartakiādē daudzi nepiedalās, jo nav iespējams nodrošināt komandas dalībniekus
visās disciplīnās. Varētu organizēt novada sporta spēles ziemā un vasarā.
D.Straubergs: Manuprāt, lietderīgi būtu noorganizēt sporta dzīves pārstāvju sanāksmi.

Sēdi slēdz plkst. 17:00.
Kārtēja domes sēde – 2013.gada 20.februārī plkst.15:00.

Sēdes vadītājs

Dagnis Straubergs

___________________

Protokolētāja

Inita Hartmane

