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LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Nr.9
Salacgrīvā

2014.gada 17.septembrī

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
Informācija: Par Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas darbību, aktualitātēm, audzēkņu
sasniegumiem (ziņo Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas direktore D.Zaļupe)
1. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 626 „Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2014.gadā”
2. Par nolikuma „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”
apstiprināšanu
3. Par finansiālu atbalstu biedrībai "Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība"
4. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” sakarā ar iepriekš
neparedzētiem panākumiem sacensībās
5. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas
novadā”” apstiprināšanu
6. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 2015.gadā”
apstiprināšanu
7. Par saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 21.marta
saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtības ieguvi Salacgrīvas
novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” apstiprināšanu
8. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala domājamās
daļas „Malači” , Liepupes pagastā pārdošanu par nosacīto cenu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Viskalni 1” -1 , Korģenē, Salacgrīvas pagastā
pārdošanu par nosacīto cenu
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Vecsalaca 3A” -2 , Vecsalacā, Salacgrīvas
pagastā pārdošanu par nosacīto cenu
11. Par pašvaldības saimniecību „Ķīļmeži” un „Vabriči”, Ainažu pagastā, „Sarmi” un „Spurdzes”,
Salacgrīvas pagastā cirsmu izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Melbārži”, Liepupes pagastā atkārtotas izsoles rīkošanu,
izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Meķi”, Liepupes pagastā atkārtotas izsoles rīkošanu,
izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ābeļziedi”, Liepupes pagastā nodošanu atsavināšanai,
izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
15. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Atlantijas ielā 1B, Salacgrīvā
atsavināšanu
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jaunzemes 1” - 2, Ainažu pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
17. Par Salacgrīvas novada domes 2014.gada 20.augusta lēmuma Nr. 295 „Par pašvaldības
nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jaunzemes 2” - 3, Ainažu pagastā nodošanu atsavināšanai,
nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” atcelšanu
18. Par īres tiesību piešķiršanu [..]
19. Par pašvaldības zemes gabala daļas Tērces ielā 10, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā Viļņu ielā 4,
Salacgrīvā
21. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Atpūtas” 13, Liepupes pagastā uzņemšanu domes bilancē
22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam Mehanizācijas iela 4, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
23. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
24. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu zvejnieku
saimniecībai „ABI PLUSS”
25. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2014./2015. gada apkures sezonai Liepupes
katlumājai
26. Par projekta „Jaunās tehnoloģijas lasīšanas veicināšanai Salacgrīvas novadā” iesniegšanu
27. Par projekta „Izstāžu zāle koridoros” iesniegšanu
28. Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu
29. Par Salacgrīvas tirgus nomas, apsaimniekošanas un tirdzniecības organizatora tiesību
pretendentu atlases konkursu
30. Papildus darba kārtības jautājumi:
30.1.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 20.augusta Nr. 316 „Par valsts
mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm”
31. Par saistošo noteikumu Nr. B–8 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 20.augusta
saistošajos noteikumos Nr.B-7 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Māris Trankalis, Andris
Zunde, Inga Čekaļina, Gints Šmits, Aleksandrs Rozenšteins, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis,
Ilona Balode
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada
domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste, Ilze
Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja, Digna Būmane – Salacgrīvas novada
domes nekustamā īpašuma speciāliste, Eduards Ādmīdiņš – Salacgrīvas vidusskolas direktors, Ilona
Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs,
Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja, Guna Paegle – Salacgrīvas novada
domes nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja, Valda Neimane – Salacgrīvas novada domes nodokļu
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speciāliste, Hedviga Inese Podziņa – Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas
novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Sandra Kuka – Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas direktore, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Ilga Tiesnese –
Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Imants Klīdzējs – Salacgrīvas mākslas skolas
direktors
Uzaicinātās personas: Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas direktore Diāna Zaļupe,
biedrības „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” biedre Agnese Zeimane
Nepiedalās- Dace Martinsone (personiski iemesli), Lija Jokste (personiski iemesli)
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 30 jautājumiem
un 1 papildus darba kārtības jautājumu. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt
piedāvāto darba kārtību.
Informācija
Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas direktore D.Zaļupe ziņo par Limbažu un Salacgrīvas
novadu sporta skolas darbību, aktualitātēm, audzēkņu sasniegumiem saskaņā ar protokolam pievienoto
informāciju uz 1 lp.
D.Straubergs izsaka priekšlikumu deputātiem, ņemot vērā audzēkņu sasniegumus, izvērtēt iespējas
Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomē ierosināt izskatīt jautājumu par
pateicības izteikšanu direktorei D.Zaļupei.
Deputātiem nav iebildumi pret D.Strauberga izteikto priekšlikumu.
Deputātiem vienojoties, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
J.Cīrulis tiek deleģēts virzīt izskatīšanai Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības
padomē priekšlikumu par pateicības izteikšanu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas
direktorei D.Zaļupei.
1.§
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 626 „Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2014.gadā”
Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 55.punktu, Limbažu un
Salacgrīvas novadu sporta skolas 2014.gada 8.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/ 177), saskaņā ar
2014.gada 10.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt šādus grozījumus 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr.626 (ar grozījumiem lēmums Nr.
309 no 20.08.2014.) „Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta
skolai 2014.gadā”:
Papildināt lēmumu ar 6.punktu sekojošā redakcijā:
„6. Nodrošināt papildus pašvaldības finansējumu EUR 793.07 (Septiņi simti deviņdesmit
trīs euro, 7 centi) Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai pedagogu darba algām un
sociālās apdrošināšanas iemaksām periodam no 1.septembra līdz 31.decembrim, mainoties
„Pedagogu darba samaksas noteikumiem” Nr. 836”.
2. Noslēgt vienošanos ar Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolu par grozījumiem
3

2014.gada 7.marta līgumā Nr.3-25.3/158.
Lēmums Nr.320. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.
Sēdes vadītājs dod vārdu biedrības “Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” pārstāvei A.Zeimanei.
A.Zeimane informē par biedrības “Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” darbību, pamato iesniegumā
„Par profesionāla speciālista piesaisti Salacgrīvas novada ģimeņu biedrības izveidotā
Daudzfunkcionāla bērnu un ģimeņu saieta centrā, piedāvājot inovatīvus bērnu uzraudzības
pakalpojumus pirmsskolas vecuma bērniem iepriekš saskaņotā laikā noteiktās nedēļas dienās, atstājot
mazuli dienas centrā profesionālas aukles uzraudzībā, nodrošinot līdz šim vēl neesošu pakalpojumu
Salacgrīvas novadā” lūgtā finansējuma nepieciešamību.
D.Straubergs jautā, vai ir panākta vienošanās ar A/S „Brīvais vilnis” par telpu izmantošanu?
M.Trankalis atbild, ka biedrībai ir iespējams izmantot telpas pie saskaņota grafika.
I.Balode jautā par prognozēto apmeklētāju skaitu.
A.Zeimene – saskaņā ar noteikumiem uz vienu pedagogu četru stundu laikā var būt 10 bērni. Ja mazuļi,
tad trīs vienā pieskatīšanas reizē.
D.Straubergs jautā biedrības viedokli par to, cik liela sabiedrības daļa būs ieguvēji no plānotās
darbības?
A.Zeimane – bērnudārza bērni pēcpusdienā, uz pieskatīšanu 8-10 bērni dienā. Svētku reizēs biedrības
organizētajās aktivitātēs iesaistās 21 bērns. Viņasprāt, tas ir pietiekoši liels skaits priekš Salacgrīvas
vides.
D.Straubergs jautā par nepieciešamo finansējumu?
I.Lazdiņa – Iesniegumā lūgts finansējums speciālista atalgojumam pus slodzei pirmsskolas pedagoga
pus slodzes atalgojuma līmenī, tas ir aptuveni EUR 250 mēnesī.
N.Tiesnesis - ir jāatbalsta ģimenes ar bērniem. Izsaka priekšlikumu izmēģināt, lai redzētu, vai biedrības
piedāvātais pakalpojums Salacgrīvā ir nepieciešams.
2. §
Par nolikuma „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”
apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
D.Straubergs ierosina papildināt sagatavoto lēmumprojektu - 7.1.punktu papildināt ar sekojošu
teikumu: „Ja finansējuma saņēmējs neiesniedz piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaites līdz attiecīgā
gada, kurā tika piešķirts finansējums biedrības darbības nodrošināšanai, pēdējai darba dienai,
nevalstiskās organizācijas pieteikums par finanšu pieprasījumu nākamajam budžeta gadam netiek
izskatīts.”; iekļaut 5.9.punktu sekojošā redakcijā: „Izņēmuma gadījumos Salacgrīvas novada dome
izskata nevalstiskās organizācijas finanšu pieprasījumu, kas iesniegts, neievērojot šī nolikuma
1.2.punktā noteikto termiņu, ja saskaņā ar Salacgrīvas novada domes lēmumu tiek atzīts, ka finanšu
pieprasījumā norādītais finansējuma izlietojuma mērķis ir domes atbalstīta prioritāte, kuras
realizēšanai nepieciešams finansējums vai līdzfinansējums. Šādos gadījumos dome izskata tikai tādus
nevalstisko organizāciju finanšu pieprasījumus, kuros minētie mērķi, aktivitātes nav tās pašas, kuras
dome jau ir izskatījusi nolikuma 1.2.punktā noteiktajā kārtībā.„
Citu priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem:
1) nolikuma projektu 7.1.punktu papildinot ar sekojošu teikumu: „Ja finansējuma saņēmējs neiesniedz
piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaites līdz attiecīgā gada, kurā tika piešķirts finansējums biedrības
darbības nodrošināšanai, pēdējai darba dienai, nevalstiskās organizācijas pieteikums par finanšu
pieprasījumu nākamajam budžeta gadam netiek izskatīts.”;
2) nolikuma projektu papildinot ar 5.9.punktu: „Izņēmuma gadījumos Salacgrīvas novada dome
izskata nevalstiskās organizācijas finanšu pieprasījumu, kas iesniegts, neievērojot šī nolikuma
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1.2.punktā noteikto termiņu, ja saskaņā ar Salacgrīvas novada domes lēmumu tiek atzīts, ka finanšu
pieprasījumā norādītais finansējuma izlietojuma mērķis ir domes atbalstīta prioritāte, kuras
realizēšanai nepieciešams finansējums vai līdzfinansējums. Šādos gadījumos dome izskata tikai tādus
nevalstisko organizāciju finanšu pieprasījumus, kuros minētie mērķi, aktivitātes nav tās pašas, kuras
dome jau ir izskatījusi nolikuma 1.2.punktā noteiktajā kārtībā.„
Pamatojoties uz 2014.gada 8.septembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2014.gada 10.septembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas”, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Atzīt par spēku zaudējušu nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta
nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts ar Salacgrīvas novada domes 2010.gada
17.novembra lēmumu Nr.636 (ar grozījumiem 17.08.2011. lēmums Nr.432; 25.04.2012.
lēmums Nr.214).
Lēmums Nr.321. Pielikums uz 5 lp. pievienots protokolam.
3. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai "Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība"
D.Straubergs: Priekšlikums – piešķirt biedrībai „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” EUR 750
kvalificēta speciālista atalgojumam šī gada trīs mēnešiem.
Izskatījusi biedrības „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” (reģ. Nr. 40008200481) valdes
locekļu Agnese Cimuškas un Ilzes Rubenes 2014.gada 13.augusta iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/ 466),
pamatojoties uz Nolikuma „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas”, kas apstiprināts ar 17.09.2014. domes lēmumu Nr.321, 5.9. punktu, jo finanšu
pieprasījumā norādītais izlietojuma mērķis ir domes atbalstīta prioritāte, kuras realizēšana ir
nepieciešams finansējums, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” ar EUR 750 (septiņi simti
piecdesmit euro).
2. Atļaut biedrībai piešķirto finansējumu lietot biedrības darbinieku atalgojumam, lai
nodrošinātu kvalificēta speciālista piesaisti.
3. Biedrībai „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas
novada vārdu.
4. Slēgt līgumu ar biedrību „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” par finansējuma piešķiršanu
un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.322. Iesniegumi uz 8 lp. pievienoti protokolam.
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4. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” sakarā ar iepriekš
neparedzētiem panākumiem sacensībās
Izskatījusi biedrības „Basketbola kluba Salacgrīva” (reģ. Nr. 40008106356) valdes
priekšsēdētāja I.Veides 2014.gada 26.augusta iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/ 493) par to, ka Latvijas
basketbola Līgas-3 čempionātā basketbola klubs „Salacgrīva” iekļuva izslēgšanas spēlēs un izcīnīja
čempiona pirmās vietas titulu, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar
2014.gada 8.septembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2014.gada 10.septembra
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.

Atbalstīt biedrību „Basketbola klubs Salacgrīva” ar EUR 480 (četri simti astoņdesmit
euro), kas izlietojami transporta izdevumu segšanai, lai komandai ir iespējas sekmīgi
sagatavoties un uzsākt 2014./2015.gada sezonu.
Biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada
vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par piedalīšanos sporta pasākumos un
sasniegtajiem rezultātiem.
Noslēgt vienošanos ar biedrību „Basketbola klubs Salacgrīva” par grozījumiem 2014.gada
23.janvāra līgumā Nr.3-25.3/35.

Lēmums Nr.323. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
5. §
Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas
novadā”” apstiprināšanu
(ziņo I.Cīrule; debatēs piedalās D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Meža likuma
8.panta otro daļu un 02.05.2012. MK noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”
22.punktu, ņemot vērā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 22.08.2014. vēstuli
Nr.18-6/7725 „Par saistošajiem noteikumiem”, saskaņā ar 2014.gada 10.septembra Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada
20.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža Salacgrīvas novadā””, saskaņā ar pielikumu.
Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Atcelt Salacgrīvas 2014.gada 30.jūlija lēmumu Nr.241 „Par saistošo noteikumu Nr.6
„Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu”
(protokols Nr.7; 2.§).
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Lēmums Nr.324. Pielikumi uz 2 lp. un 22.08.2014.LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas vēstule uz 1 lp. pievienoti protokolam.
6. §
Par saistošo noteikumu Nr.8 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 2015.gadā”
apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs, V.Neimane; debatēs piedalās A.Alsberga, J.Cīrulis, I.Balode, A.Zunde)
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 8.1 daļu, 3. panta pirmo daļu,
3.panta 1.1 daļu, 3.panta 1.4 daļu, 3.panta 1.6 daļu, 9. panta otro daļu, un saskaņā ar 2014.gada
10.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā
2015.gadā”, saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.325. Pielikumi uz 2 lp. un speciālistu komentāri uz 2 lp. pievienoti protokolam.

7. §
Par saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 21.marta
saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtības ieguvi Salacgrīvas
novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Ņemot vērā Salacgrīvas novada Mūzikas skolas direktores Katrīnas Borozdinas 02.09.2014.
iesniegumu (reģ.Nr.3-18/173) par sagatavošanas klases izveidi Salacgrīvas novada Mūzikas skolā, kā
arī Salacgrīvas novada Mūzikas skolas direktores K.Borozdinas un Salacgrīvas Mākslas skolas
direktora I.Klīdzēja 10.09.2014. iesniegumu (reģ.Nr.3-18/ 182), pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Izglītības likuma 12.panta 21 daļu, saskaņā ar
2014.gada 8.septembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un 2014.gada 10.septembra Finanšu
komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada
21.marta saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtības ieguvi
Salacgrīvas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.326. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegumi uz 7 lp. pievienoti protokolam.
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8. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala domājamās
daļas „Malači”, Liepupes pagastā pārdošanu par nosacīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 20.augusta lēmumu Nr.298 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Malači”, Liepupes pagastā domājamās
daļas nodošanu atsavināšanai [..], nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”, ņemot
vērā to, ka [..] ir samaksājusi zemesgabala (1/8 domājamās daļas) „Malači”, Liepupes pagastā,
kadastra Nr. 6660 012 0042 nosacīto cenu Eur 300 (trīs simti euro), saskaņā ar 2014.gada
10.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma „Malači”, Liepupes pagastā,
kadastra Nr. 6660 012 0042 (1/8 domājamās daļas) pārdošanu par nosacīto cenu Eur 300
(trīs simti euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.327. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
9. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Viskalni 1” -1, Korģenē, Salacgrīvas pagastā
pārdošanu par nosacīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30. jūlija lēmumu Nr. 251 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Viskalni 1”- 1, Korģenē, Salacgrīvas pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” (protokols Nr.7; 12.§) un
ņemot vērā to, ka pirmpirkuma tiesīgā persona, dzīvokļa īrniece [..] ir samaksājusi nekustamā īpašuma
nosacīto cenu Eur 400 (četri simti euro), saskaņā ar 2014.gada 10.septembra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa
„Viskalni 1” - 1, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr.6672 900 0287 pārdošanu par
nosacīto cenu Eur 400 (četri simti euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods
[..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.328. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
10. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Vecsalaca 3A” -2 , Vecsalacā, Salacgrīvas
pagastā pārdošanu par nosacīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 20. augusta lēmumu Nr. 297 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Vecsalaca 3A”- 2, Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā nosacītās
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cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” (protokols Nr.8; 21.§) un ņemot vērā to, ka
pirmpirkuma tiesīgā persona, dzīvokļa īrniece [..] ir samaksājusi nekustamā īpašuma nosacīto cenu Eur
300 (trīs simti euro), saskaņā ar 2014.gada 10.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode,
Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa
„Vecsalaca 3A” - 2, Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr.6672 900 0286 pārdošanu
par nosacīto cenu Eur 300 (trīs simti euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods
[..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.329. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

11. §
Par pašvaldības saimniecību „Ķīļmeži” un „Vabriči”, Ainažu pagastā, „Sarmi” un „Spurdzes”,
Salacgrīvas pagastā cirsmu izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likumu „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, ņemot vērā SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs" filiāles "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" Limbažu nodaļas veikto cirsmu novērtējumu
saimniecībās „Ķīļmeži”, „Vabriči”, „Sarmi” un „Sumbri”, kā arī 2014.gada 4.septembra cirsmu
novērtēšanas komisijas protokolu, saskaņā ar 2014.gada 10.septembra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt kailcirtes izsoli saimniecībā „Ķīļmeži”, kadastra Nr. 6625 001 0040, Ainažu pagastā
1.kvartāla nogabalā Nr. 2 un kopšanas cirtes izsoli 1.kvartāla 1.nogabalā.
2. Veikt kopšanas cirtes izsoli saimniecībā „Vabriči”, kadastra Nr. 6625 001 0059, Ainažu
pagastā 354.kvartāla nogabalos Nr. 2; 6; 8; 7; 9; 12; 13; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 25 un 26.
3. Veikt kopšanas cirtes izsoli saimniecībā „Sarmi”, kadastra Nr. 6672 003 0045, Salacgrīvas
pagastā 1.kvartāla nogabalos Nr. 2; 10; 8; 12; 18 un kailcirtes izsoli 1.kvartāla nogabalos Nr.
1; 9; 14; 15; 17.
4. Veikt kailcirtes izsoli saimniecībā „Spurdzes”, kadastra Nr. 6672 009 0216, Salacgrīvas
pagastā 1.kvartāla nogabalos Nr. 1; 3; 4; 5; 8.
5. Apstiprināt cirsmu izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
6. Apstiprināt cirsmu nosacītās cenas.
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Nr.p.
k. Saimniecības nosaukums

1
2

Ķīļmeži, Ainažu pagasts
Ķīļmeži, Ainažu pagasts

3 Vabriči, Ainažu pagats
4 Vabriči, Ainažu pagats
5 Vabriči, Ainažu pagats
6 Vabriči, Ainažu pagats
7 Sarmi, Salacgrīvas pagasts
8 Sarmi, Salacgrīvas pagasts
9 Sarmi, Salacgrīvas pagasts
10 Sarmi, Salacgrīvas pagasts
11 Sarmi, Salacgrīvas pagasts
12 Sarmi, Salacgrīvas pagasts
13 Sarmi, Salacgrīvas pagasts
14 Sarmi, Salacgrīvas pagasts
15 Spurdzes, Salacgrīvas pagasts

Kvartāla Nr.
1
1

354
354
354
354
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nogabala Nr.
2
1

2; 6; 8
7; 9; 12
13; 15; 16; 18; 19;20;21;22

25; 26
2
10
8; 12
18
1
9
9;14;15
17
1;3;4;5;8

Pārdošanas platība Nogabala nosacītā
m3
cena izsolei €
2940,00
66250010040 118,05
154,00
66250010040 8,42
kadastra apz.

66250010059
66250010059
66250010059
66250010059
66720030045
66720030045
66720030045
66720030045
66720030045
66720030045
66720030045
66720030045
66720090216

67,75
10,19
246,46
25,78
56,28
15,66
52,74
73,29
526,35
328,44
312,81
375,88
588,37

1165,00
135,00
3950,00
400,00
270,00
120,00
550,00
750,00
4900,00
9000,00
6410,00
10900,00
12140,00

7. Apstiprināt cirsmu pirkuma līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.

Lēmums Nr.330. Pielikumi uz 6 lp. un nogabalu novērtēšanas protokola kopija uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
12. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Melbārži”, Liepupes pagastā atkārtotas izsoles rīkošanu,
izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Saskaņā ar 2014.gada 20.augusta Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 290 „Par pašvaldības
nekustamo īpašumu izsoļu atzīšanu par nenotikušām”, punktu 2.2, kurā īpašuma „Melbārži”, Liepupes
pagastā izsole atzīta par nenotikušu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kurā
noteikts, ka, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot
otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu
(9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem, ņemot vērā 2014.gada
10.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Melbārži”, Liepupes pagastā kadastra Nr. 6660 002 0075
izsoles sākumcenu – Eur 5 600 (pieci tūkstoši seši simti euro).
2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.331. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
13. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Meķi”, Liepupes pagastā atkārtotas izsoles rīkošanu,
izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs, A.Ilgavīzis)
Saskaņā ar 2014.gada 20.augusta Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 290 „Par pašvaldības
nekustamo īpašumu izsoļu atzīšanu par nenotikušām”, punktu 2.3 un pamatojoties uz likuma „Par
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pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, likuma
„Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu,
sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) 2014.gada 13.augustā
veikto atkārtotu nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2014/1308, ņemot vērā 2014.gada
10.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Meķi”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 010 0070,
atkārtotas izsoles sākumcenu – Eur 5 700 (pieci tūkstoši septiņi simti euro), tajā skaitā
zemes vērtība Eur 4 800 (četri tūkstoši astoņi simti euro).
2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.332. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
14. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ābeļziedi”, Liepupes pagastā nodošanu atsavināšanai,
izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(debatēs piedalās D.Straubergs, A.Zunde, A.Alsberga; izsakās A.Ilgavīzis, D.Būmane)
1.Nekustamais īpašums „Ābeļziedi”, kadastra Nr. 6660 004 0063, kas sastāv no zemes
gabala 1,84 ha platībā un Tūjas tautas nama ar kadastra apz. 6660 004 0063 001, pagraba un šķūņa ar
kadastra apz. 6660 004 0063 002 , kūts pamatiem ar kadastra apz. 6660 004 0063 004 un šķūņa ar
kadastra apz. 6660 004 0063 008 ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Liepupes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000480062.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines
(sertifikāts Nr.110) 2014.gada 25.augustā veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2014/184,
saskaņā ar 2014.gada 10.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
2.1. Atsavināt, pārdodot atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu Liepupes pagastā,
„Ābeļziedi”, kadastra Nr. 6660 004 0063.
2.2. Apstiprināt 2.1. punktā minētā īpašuma izsoles sākumcenu - EUR 8400 (astoņi tūkstoši
četri simti euro), tai skaitā zemes vērtība Eur 1800 (viens tūkstotis astoņi simti euro).
2.3. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.333. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
15. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Atlantijas ielā 1B, Salacgrīvā
atsavināšanu
(ziņo D.Būmane)
1. Nekustamais īpašums Atlantijas ielā 1B, kadastra Nr. 6672-010-0117, sastāv no zemes gabala
0,1666 ha platībā un uz kura atrodas katlu māja, uz pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas pilsētas
Zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 732.
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2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2014.gada 10.septembra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Atsavināt, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Salacgrīvā,
Atlantijas ielā 1B, kadastra Nr. 6615 010 0117.
2.2. Samaksu par atsavināmo nekustamo īpašumu noteikt 100% euro.
2.3. Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašumu vērtības
noteikšanu saskaņā ar likumu „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums” 3.pantu.
2.4. Izsoles noteikumus apstiprināt Salacgrīvas novada domē.
Lēmums Nr.334.
16. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jaunzemes 1” - 2, Ainažu pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
1. Salacgrīvas novada dome, izskatot 2014.gada 28.maijā saņemto (reģ. Nr.7-14/79) [..], personas kods
[..], dzīvojoša [..] pašvaldībai piederošā dzīvokļa „Jaunzemes 1” - 2, atsavināšanas ierosinājumu,
konstatēja, ka:
1.1. [..], izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas
5.punktā paredzētās valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas tiesības,
iesniedzis iesniegumu par dzīvokļa „Jaunzemes 1” - 2, kadastra Nr. 6625 900 0059 nodošanu
atsavināšanai.
1.2. 2013.gada 2.janvārī ar [..] personas kods [..] noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 8-2.6/8.
1.3. Uz dzīvokli „Jaunzemes 1” – 2, kadastra Nr.6625 900 0059, Ainažu pagastā īpašumtiesības
nostiprinātas Salacgrīvas novada pašvaldībai Ainažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000020786-2.
1.4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešā un ceturtā daļa nosaka, ka
atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru
lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums,
to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. Īrnieks vai viņa ģimenes
locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir
noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto
viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.
01.02.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 5.punkts nosaka: ja dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas vai dzīvokļa īpašuma
atsavināšanas ierosinājumu iesniedz likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā minētās personas,
ierosinājumu paraksta īrnieks (īrnieki, ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis) vai viņa ģimenes loceklis
un atsavināšanas ierosinājumam pievieno: atsavināšanas ierosinātāja personu apliecinoša dokumenta
kopiju; īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem
iegūs īpašumā dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu; atsavināmā īpašuma
dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis, – īres līgumu); izziņu par
īres un komunālo maksājumu parāda esību vai neesību. Saskaņā ar Finanšu nodaļas sniegto
informāciju [..] nav īres parādu un viņa iesniegusi 2014.gada 21.augusta vienošanos ar ģimenes
locekļiem, kuriem ir dzīvokļa lietošanas tiesības, par to, ka dzīvokli „Jaunzemes 1” - 2 iegūs īpašumā
[..].

12

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu var ierosināt
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. pantā noteiktajā
kārtībā, pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”8.pantu, 45.panta
trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, kā arī ņemot vērā 2014.gada 20.maijā
sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto nekustamā īpašuma
tirgus novērtējumu Nr. 2014/75, saskaņā ar 2014.gada 10.septembra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli
„Jaunzemes 1” - 2, kadastra Nr. 6625 900 0059.
2.2. Apstiprināt 2.1. punktā minētā īpašuma nosacīto cenu EUR 290 (divi simti deviņdesmit euro).
2.3. Apstiprināt 2.1. punktā minētā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.4. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – dzīvokļa īrniekam [..].
Lēmums Nr.335. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
17. §
Par Salacgrīvas novada domes 2014.gada 20.augusta lēmuma Nr. 295 „Par pašvaldības
nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jaunzemes 2” - 3, Ainažu pagastā nodošanu atsavināšanai,
nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” atcelšanu
(ziņo D.Būmane)
Ņemot vērā to, ka [..], noslēdzot rakstveida vienošanos, ir lauzis 2014.gada 15.augustā noslēgto
dzīvokļa „Jaunzemes 2” – 3, Ainažu pagastā, īres līgumu, kā arī to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums” 45.panta nosacījumiem, dzīvokļa īpašuma pirmpirkuma
tiesības ir personai, kura noslēgusi dzīvojamās telpas īres līgumu, pamatojoties uz 2014.gada
10.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Atcelt Salacgrīvas novada domes 2014.gada 20.augusta lēmumu Nr.295 „Par pašvaldības
nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jaunzemes 2” - 3, Ainažu pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās
cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”.
Lēmums Nr.336.
18. §
Par īres tiesību piešķiršanu [..]
1. Salacgrīvas novada domē 2014.gada 1.septembrī saņemts [..], dzīvojošas [..] iesniegums (reģ.Nr.714/109) par īres tiesību piešķiršanu [..] uz dzīvokli [..] ar kopējo platību 38,3 kv.m, jo persona
dzīvojusi šajā īpašumā no 1980.gada.
2. Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
2.1. Nekustamais īpašums [..] ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums, kas reģistrēts Ainažu
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000020119.
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2.2. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās mājas [..] ar 4 dzīvokļu īpašumiem, dzīvokļu īpašumu
kopējā platība 163,6 kv.m, ēka saistīta ar zemes gabalu [..], kas nepieder pašvaldībai (Ainažu pagasta
zemesgrāmatu nod. Nr. 57).
2.3. Īres līgums par iepriekš minētā dzīvokļa izīrēšanu nav ticis noslēgts.
3. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta
pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”, taču
saskaņā ar Civillikuma 1488.panta nosacījumiem, ja darījumam jābūt noslēgtam rakstiskā formā, bet
tas nav izdarīts, tad darījumam, ko izpildījušas abas puses ir tādas pašas sekas, kādas tam būtu, ja tas
būtu uzrakstīts, 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmuma Nr. 448 „Par pašvaldības
dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu” 1.2. punktu, saskaņā ar 2014.gada 10.septembra Attīstības
un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
3.1. Piešķirt īres tiesības [..], personas kods [..], uz dzīvokli [..] ar kopējo platību 38,3 kv.m.
3.2. Noteikt telpu īres maksu Eur 0,20 par 1 m2 mēnesī.
3.3. [..] noslēgt dzīvokļa īres līgumus viena mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas brīža.
3.4. Slēdzot īres līgumu noteikt, ka līgums stājas spēkā ar 2014.gada 1.oktobri un tiek noslēgts uz
nenoteiktu laiku.
Lēmums Nr.337. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
19. §
Par pašvaldības zemes gabala daļas Tērces ielā 10, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
(ziņo D.Būmane)
1. Zemes gabals Tērces ielā 22, kadastra Nr. 6615 002 0091 (27 100 kv.m platībā) ir Salacgrīvas

novada pašvaldībai piederošs īpašums, kas uz pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000211305. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada
19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols Nr.5; 28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un
teritorijas plānojumu un detālplānojumu apstiprināšanu” zemes gabals paredzēts lauksaimnieciskai
izmantošanai.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas novada
domes 20.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2. punktu, saskaņā ar 2014.gada 10.septembra Attīstības
un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Saskaņā ar [..], personas kods [..], dzīvojošas [..], 2014.gada 1.septembrī Salacgrīvas novada domē
saņemto iesniegumu (reģ. Nr.7-14/108), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Tērces ielā 22, zemes
vienības kadastra apz. 6615 002 0091 718 kv.m platībā, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar robežu
shēmu iezīmēto teritoriju Nr.8 (pielikumu Nr.1).
2.2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes saistošajos noteikumos „Par neapbūvētu zemes
gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu
mazdārziņiem 2. Punktā noteikto.
2.3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – sakņu dārza izmantošanai.
2.4. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 5 (pieci) gadi.
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2.5. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
2.6. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2014.gada 1.oktobrī.
Lēmums Nr.338. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
20. §
Par zemes nomas līguma pagarināšanu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā Viļņu ielā 4,
Salacgrīvā
(ziņo D.Lejniece; debatēs piedalās M.Trankalis, D.Straubergs; izsakās K.Ķemers)
1. Izskatījusi SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”, reģ. Nr. 40003064094 izpilddirektores p.p. Ilzes
Siliņas 2014.gada 1.septembrī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-11/921) par
zemes nomas līguma pagarināšanu pašvaldības zemes gabalā Salacgrīvā, Viļņu ielā 4, kadastra apz.
6615 004 0125 degvielas uzpildes stacijas uzturēšanai 4158 kv.m platībā uz 20(divdesmit) gadiem,
tika KONSTATĒTS:
1.1 Nekustamais īpašums Salacgrīvā, Viļņu ielā 4, kadastra apz. 6615 004 0125 9519 kv.m platībā ir
Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums, uz kura īpašuma tiesības nostiprinātas
Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 639.
1.2. 2005.gada 28.februārī noslēgtā zemes nomas līguma (ar vienošanos 2006.gada 10.martā) termiņš
ir līdz 2015.gada 28.februārim.
1.3. Uz zemes gabala daļas Viļņu ielā 4 (nomas zemes robežu plāns ar kadastra apz. 6615 800 0033)
atrodas SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia” piederoša degvielas uzpildes stacija ar īpašuma kadastra
Nr. 6615 504 0007 un ēkas kadastra apz. 6615 004 0125 00, kas reģistrēta Salacgrīvas pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000208679.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 pantu, Salacgrīvas novada domes
saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā”, 5.punktu, saskaņā ar 2014.gada 10.septembra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Pagarināt uz 20 (divdesmit) gadiem ar SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”, reģ. Nr. 40003064094
iepriekš noslēgto zemes nomas līgumu par daļu zemes gabala Viļņu ielā 4 nomu (4158 kv.m platībā),
pielikums Nr.1.
2.2. Iznomātās zemes gabala izmantošanas veids - degvielas uzpildes stacijas uzturēšanai.
2.3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, bet ne mazāku, kā Salacgrīvas novada domes saistošiem noteikumos Nr. 5 „Par neapbūvētu
zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 5.punktā noteikto.
2.4. Papildus 2.2.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.339. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
21. §
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Atpūtas” 13, Liepupes pagastā uzņemšanu domes bilancē
(ziņo A.Ilgavīzis)
Saskaņā ar VZD Vidzemes reģionālās nodaļas 2014.gada 28.maija atzinumu Nr. 9-01/3576071/1 par nekustamā īpašuma „Atpūtas”, Liepupes pagastā sadalīšanu dzīvokļu īpašumos, ņemot vērā
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2014.gada 10.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints
Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt bilancē Salacgrīvas novada pašvaldības dzīvokli „Atpūtas” 13, Liepupes pagastā ar
īpašuma kadastra Nr. 6660 900 0349 un kadastrālo vērtību 849,00 euro.
Lēmums Nr.340.
22. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam Mehanizācijas iela 4, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
1. Izskatot SIA “ENERGOLUX”, reģ. Nr.40103511350, 22.07.2014.iesniegumu (reģ. Nr. 316.1-415), par iznomātā zemes gabala atsavināšanas iespējām, Salacgrīvas novada dome konstatē,
ka:
1.1. Nekustamais īpašums Mehanizācijas ielā 4, Liepupē, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.,
kadastra Nr.66600090398, sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 66600090398 un kopējo
platību 6195 m2, uz tā atrodas katlu māja ar kadastra apzīmējumu 66600090398001.
1.2. No nekustamajā īpašumā Mehanizācijas ielā 4, Liepupē, Liepupes pag., Salacgrīvas
nov., kadastra Nr. 66600090398, ietilpstošās 1.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
66600090398 un platību 6195 m2 ir paredzēts atdalīt jaunu zemes vienību aptuveni 2933 m2
platībā.
1.3. Nekustamajā īpašumā Mehanizācijas ielā 4, Liepupē, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.,
kadastra Nr.66600090398, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66600090398
Salacgrīvas novada 19.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem”
(turpmāk Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Liepupes pagasta 2008.gada 10.septembra
saistošajos noteikumos Nr.12/2008 ”Liepupes pagasta teritorijas plānojums”, noteiktā atļautā
izmantošana ir ražošanas un noliktavu apbūves (RR) teritorijas, kurā no jauna veidojama zemes
gabala minimālais lielums ir noteikts 1200 m2.
1.4. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.1.5. punktā noteikts, ka zemesgabalu drīkst
sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot detālplānojumu vai, vienkāršā
situācijā, ja dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu.
1.5. Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8. panta 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, ņemot vērā Salacgrīvas novada domes
2014.gada 20.augusta lēmumu Nr.300 “Par nekustamo īpašumu Mehanizācijas ielā 4, Liepupē,
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā”, un saskaņā ar 2014.gada 10.septembra Attīstības komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona
Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā Mehanizācijas ielā 4, Liepupē, Liepupes
pag., Salacgrīvas nov., kad. Nr. 66600090398, ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
66600090398, atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu.
2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā Mehanizācijas ielā 4, Liepupē,
Liepupes pag., Salacgrīvas nov., kad. Nr. 66600090398, ir sekojoši nosacījumi:
2.2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
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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 un nomnieku;
2.2.1.4. Citām institūcijām atbilstoši LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
2.2.2. Zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu vai zemes apgrūtinājumu plāna
pamata.
2.2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes
vienībām.
Lēmums Nr.341. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
23. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
[..]
1.3. Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 66720090033, Salacgrīvas novada 19.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par
teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas pilsētas
ar lauku teritoriju domes 17.12.2004. saistošajos noteikumos Nr.42 ”Salacgrīvas pilsētas ar lauku
teritoriju teritorijas plānojums”, atļautā izmantošana ir lauksaimnieciskās un mežu teritorijas, kurā no
jauna veidojama zemes gabala minimālais lielums ir noteikts 1 ha.
1.4. LR Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.p. ir noteikts, ka lauku teritorijās jaunveidojamās zemes
vienības minimālā platība ir 2 ha, ja citos normatīvajos aktos zemes pārvaldības vai lauksaimniecības
un lauku attīstības jomā, teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā nav noteikta lielāka minimālā
platība.
1.5. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6.punktā noteikts, ka zemesgabalu drīkst
sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot detālplānojumu vai, vienkāršā
situācijā, ja dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu.
1.6. Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8.panta 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 2014.gada 10.septembra
Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1.Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošo zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu [..] atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams izstrādāt
zemes ierīcības projektu.
2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās
zemes vienības 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;
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2.2.1.4. Citām institūcijām atbilstoši LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
2.2.2. Zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu vai zemes apgrūtinājumu plāna
pamata;
2.2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes
vienībām.
Lēmums Nr.342. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
24. §
Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu zvejnieku
saimniecībai „ABI PLUSS”
1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi zvejnieku saimniecības „ABI PLUSS” īpašnieka Bruno
Šrenka 2014.gada 4.augusta iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/441), ar lūgumu izsniegt speciālo atļauju
komercdarbībai zvejniecībā, lai zvejotu iekšējos ūdeņos.
2. Atbilstoši 08.09.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 4.punkta prasībām Zvejnieku saimniecība „ABI PLUSS” iesniedzis
iesniegumu un tam pievienotas šādas dokumentu kopijas: komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
gada ienākuma deklarācija par 2013.gadu; Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par pretendenta
nodokļu samaksu.
3. Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 08.09.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr. 1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā
valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 7. un 9.punktu, kā arī saskaņā ar 2014.gada
10.septembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
izsniegt uz pieciem gadiem Zvejnieku saimniecībai „ABI PLUSS” (Transporta iela 8,
Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033, reģ.Nr.44101035553) speciālo atļauju (licenci)
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Salacā.
4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, 189.pantu lēmumu viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Lēmums Nr.343. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 7 lp. pievienoti protokolam.
25. §
Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2014./2015. gada apkures sezonai Liepupes
katlumājai
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās J.Cīrulis, A.Alsbergs, G.Šmits; izsakās K.Ķemers)
Pamatojoties uz enerģētiķa J. Auziņa sagatavotajiem aprēķiniem, lai nodrošinātu savlaicīgu un
nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi Liepupes pagasta Liepupes daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām,
ja SIA „ENERGOLUX” (Reģ. Nr. 40103511350, juridiskā adrese: „Vecvimbas 1”, Berģi, LV-1024)
pārtrauc tam deleģētā no likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās
pašvaldības funkcijas izrietošā pārvaldes uzdevuma veikšanu – nodrošināt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus siltumapgādes jomā (t.i., siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu Salacgrīvas novada
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Liepupes pagasta, Liepupē, daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Liepupe 9, Liepupe 27, Liepupe 28,
Liepupe 29, Liepupe 30 un Liepupe 31, un Liepupes vidusskolai), saskaņā ar 2014.gada 10.septembra
Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – 1 (Anda
Alsberga), ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt apkures maksu 2014./2015.gada apkures sezonā Liepupes katlumājai
62,90EUR/MWh.
2. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā.
3. Lēmums stājas spēkā, ja SIA „ENERGOLUX” pārtrauc tam deleģētās funkcijas - nodrošināt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā Liepupes pagastā - veikšanu.
Lēmums Nr.344. Aprēķini uz 4 lp. pievienoti protokolam.
26. §
Par projekta „Jaunās tehnoloģijas lasīšanas veicināšanai Salacgrīvas novadā” iesniegšanu
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, saskaņā ar 2014.gada 8.septembra Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2014.gada 10.septembra Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode,
Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
2.aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā
skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika
pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 2.rīcībā „Brīvā laika pavadīšanas
infrastruktūras attīstība vietējiem iedzīvotājiem dzīves kvalitātes uzlabošanai un veicināšanai”
ar projektu „Jaunās tehnoloģijas lasīšanas veicināšanai Salacgrīvas novadā”.
2. Projekta kopējās izmaksas EUR 2545.30 (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci euro, 30
centi).
3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 2103.55 (divi tūkstoši viens simts trīs euro, 55 centi).
4. Pieprasītais publiskais finansējums EUR 1893.20 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām.
5. Projekta realizācijas gadījumā, nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 652.10 apmērā.
6. Nodrošināt projekta realizācijas priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu.
7. Par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Salacgrīvas bibliotēkas vadītāju Hedvigu
Inesei Podziņu.
Lēmums Nr.345.
27. §
Par projekta „Izstāžu zāle koridoros” iesniegšanu
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, saskaņā ar 2014.gada 10.septembra Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
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Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
2.aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā
skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika
pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 2.rīcībā „Brīvā laika pavadīšanas
infrastruktūras attīstība vietējiem iedzīvotājiem dzīves kvalitātes uzlabošanai un veicināšanai”
ar projektu „Izstāžu zāle koridoros”.
2. Projekta kopējās izmaksas EUR 2300 (divi tūkstoši trīs simti euro).
3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 1900.83 (viens tūkstotis deviņi simti euro, 83 centi).
4. Pieprasītais publiskais finansējums EUR 1710.75 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām.
5. Projekta realizācijas gadījumā, nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 589.25 apmērā.
6. Nodrošināt projekta realizācijas priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu.
7. Par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Salacgrīvas mākslas skolas direktoru Imantu
Klīdzēju.
Lēmums Nr.346.
28. §
Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu
(ziņo A.Paegle)
Pamatojoties uz 2014. gada 8.septembra Izglītības, sporta un kultūras komitejas un 2014. gada
10.septembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” pašvaldības finansēto vadītāja
pienākuma izpildītāja tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” pašvaldības finansēto vadītāja
tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Apstiprināt Salacgrīvas vidusskolas:
3.1. valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.3.1.
3.2. pašvaldības finansēto interešu izglītības tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.3.2.
4. Apstiprināt Liepupes vidusskolas:
4.1. valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.4.1.
4.2. pirmsskolas grupu vadīšanas pašvaldības finansēto vadītāja tarifikācijas sarakstu, saskaņā
ar pielikumu Nr.4.2.
5. Apstiprināt Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas valsts mērķdotācijas finansēto direktora
tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.5.
6. Apstiprināt Salacgrīvas mūzikas skolas pašvaldības finansēto direktora tarifikācijas sarakstu,
saskaņā ar pielikumu Nr.6.
7. Apstiprināt Salacgrīvas mākslas skolas pašvaldības finansēto direktora tarifikācijas sarakstu,
saskaņā ar pielikumu Nr.7.
8. Atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.619
„Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu” (protokols
Nr.16; 32.§) un Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija lēmuma Nr.182 „Par
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pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu” (protokols
Nr.5; 46. §) 3.punktu.
9. Lēmums piemērojams ar 01.09.2014.
Lēmums Nr.347. Pielikumi uz 9 lp. pievienoti protokolam.
29. §
Par Salacgrīvas tirgus nomas, apsaimniekošanas un tirdzniecības organizatora tiesību pretendentu
atlases konkursu
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās J.Cīrulis; izsakās K.Ķemers)
Deputāti M.Trankalis, N.Tiesnesis ierosina atbalstīt II variantu - Par Salacgrīvas tirgus Salacgrīvā,
Krusta ielā 3 nomas tiesību izsoles un tirgus apsaimniekošanas, tirdzniecības organizatora tiesību
pretendentu atlases konkursa rīkošanu un konkursa noteikumu apstiprināšanu.
Citu priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu:
Par Salacgrīvas tirgus Salacgrīvā, Krusta ielā 3 nomas tiesību izsoles un tirgus
apsaimniekošanas, tirdzniecības organizatora tiesību pretendentu atlases konkursa rīkošanu
un konkursa noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas izmantošanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida
līguma nosacījumiem” 7., 11., 12.punktu, 2.1. nodaļu, 63., 65., 67. punktu, 12.05.2010. Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta saistošo
noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas
novadā” 6.punktu, 2014.gada 10.septembra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde,
Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis,
balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas
darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot Salacgrīvas tirgus Salacgrīvā, Krusta ielā 3, kas sastāv no zemes gabala Salacgrīvā,
Krusta ielā 3, kadastra Nr. 6615 004 0238 (4761 kv.m platībā) (saskaņā 1.pielikumā iezīmēto
teritoriju), tirgus paviljona (130 kv.m platībā), tirgus nojumes (87.5 kv.m), tirgus laukuma
nožogojuma, kustamās mantas (2. pielikums) un zemes gabalu daļas Salacgrīvā, „Bocmaņa laukums”
1300 kv.m platībā, Viļņu iela 4 1600 kv.m platībā un Ostas iela 4 3400 kv.m platībā (3.pielikums)
rakstisku nomas tiesību izsoli un Salacgrīvas tirgus apsaimniekošanas un gadatirgu, Jūras svētku,
Salacgrīvas pilsētas svētku tirdzniecības organizatora tiesību pretendentu atlases konkursu, un
apstiprināt konkursa noteikumus, saskaņā ar 4.pielikumu.
2. Noteikt nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Krusta ielā 3, nomas tiesību izsoles sākumcenu EUR
384.54 mēnesī, kas sastāv no zemes nomas maksas EUR 11.84 mēnesī un nekustamā īpašuma un
kustamās mantas nomas maksas EUR 372.70 mēnesī.
3. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu EUR 0,04 par vienu kalendāro dienu (jeb EUR
1,36 mēnesī) par zemes gabala nomu Salacgrīvā „Bocmaņa laukums” un EUR 0,28 par vienu
kalendāro dienu (jeb EUR 8,48 mēnesī) par zemes gabala nomu Salacgrīvā Viļņu iela 4 un EUR 0,38
par vienu kalendāro dienu (jeb EUR 11,46 mēnesī) par zemes gabala nomu Ostas ielā 4, tirdzniecības
organizēšanai gadatirgos, Jūras svētkos un Salacgrīvas pilsētas svētkos.

21

4. Papildus izsolē nosolītajai nomas maksai, nomnieks atsevišķi maksā par patērēto
elektroenerģiju un komunālajiem pakalpojumiem, slēdzot līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem, kā arī
likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.
5. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu (5.pielikums).
6. Apstiprināt līguma projektu (6. pielikums).
Lēmums Nr.348. Pielikumi uz 11 lp. un nomas maksas aprēķins uz 1 lp. pievienoti protokolam.
30.Papildus darba kārtības jautājumi:
30.1. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 20.augusta Nr. 316 „Par valsts
mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm”
Pamatojoties uz Ministru kabineta 22.12.2009.noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina
un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”
11.punktu, Ministru kabineta 18.08.2014. rīkojumu Nr. 429 „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām
- pašvaldību izglītības iestādēm 2014.gadam”, Salacgrīvas novada dome, atklāti balsojot: PAR- 13
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ papildināt Salacgrīvas
novada domes 2014.gada 20.augusta lēmumu Nr.316 „Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības
finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm” ar 6. punktu šādā redakcijā:
„6. Izglītības iestāžu vadītāji ir tiesīgi kopējās piešķirtās valsts mērķdotācijas ietvaros mainīt
Ministru kabineta 18.08.2014. rīkojumā Nr. 429 „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām pašvaldību izglītības iestādēm 2014.gadam” noteikto piemaksu apjomu pedagogiem, kuri ieguvuši
3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi.”
Lēmums Nr.349.
31. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–8 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 20.augusta
saistošajos noteikumos Nr.B-7 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
I.Lazdiņa ziņo, ka pēc Finanšu komitejas sēdes, tas ir 2014.gada 12.septembrī, saņemts Liepupes
Liepupes vidusskolas iesniegums (reģ.Nr.3-18/183) par grozījumiem iestādes budžetā. Izsaka
priekšlikumu iekļaut iesniegumā norādītos grozījumus sagatavotajā lēmumprojektā.
(debatēs piedalās D.Straubergs, A.Alsberga)
Citu priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem, iekļaujot
Liepupes vidusskolas iesniegumā (reģ. Nr. 3-18/183) norādītos grozījums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot:
PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde,
Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
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Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-8 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada
20.augusta saistošajos noteikumos Nr. B-7 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014.gada
pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-8 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai
elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram Kasparam Ķemeram nodrošināt, lai saistošie
noteikumi būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un
Ainažu pilsētas pārvaldē.
Lēmums Nr.350. Pielikums uz 12 lp. un iesniegumi uz 22 lp. pievienoti protokolam.

Sēdi slēdz plkst. 17:05.

Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs

____________________________
Inita Hartmane

Sēdes protokolētājs
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