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

LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Nr.7
Salacgrīvā

2015.gada 20.maijā

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību
Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta
saistošajos noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu
3. Par cirsmu saimniecībās „Vabriči”, Ainažu pagastā un „Spurdzes”, Salacgrīvas pagastā
izsoles rezultātu apstiprināšanu
4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Melbārži”, Liepupes pagastā pārdošanu par izsolē
nosolīto cenu
5. Par kustamās mantas - automašīnas FORD TRANSIT atsavināšanu, pārdodot par brīvu
cenu
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Meldru ielā 3A, Salacgrīvā
atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Meķi”, Liepupes pagastā atkārtotas izsoles rīkošanu,
izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ezers”, Liepupes pagastā nomas tiesību izsoles
rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Liepupe 31”- 4, Liepupē, Liepupes pagastā
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
10. Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgam zemes
gabalam „Avotiņi”, Liepupes pagastā
11. Par daļu pašvaldības zemes gabala daļas Rīgas ielā 7, Tūjā iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
12. Par zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā „Veiksmes”,
Liepupes pagastā
13. Par pašvaldības zemes gabala „Rasenes”, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
14. Par zemes gabalu Salacgrīvas novada teritorijā iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai
15. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala daļas Zītaru ielā 2, Korģenē nodošanu bezatlīdzības
lietošanā
16. Par nekustamā īpašuma „Ainažu ostas laukums”, Ainažos pārņemšanu pašvaldības īpašumā

17. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumā Nr.151 “Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes
gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā”
18. IZPILDRĪKOJUMS par administratīvā akta [..] piespiedu izpildi
19. IZPILDRĪKOJUMS par administratīvā akta [..] piespiedu izpildi
20. Par kustamās mantas un telpu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu kustamai un
nekustamai mantai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai
21. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”
22. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.476 „Par
Salacgrīvas novada domes iestādes „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs”
sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu”
23. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva
„Tingeltangels” dalībai Gruzijas folkloras festivālā „ASSA&Haralo 2015” no 2015.gada
10.augusta līda 17.augustam
24. Par spartakiādes „Salacgrīva – 2015. gads” nolikuma apstiprināšanu
25. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Liepupe 29", Liepupē, Liepupes pagastā renovāciju
26. Iesniegums par finansējuma piešķiršanu auto stāvlaukuma izbūvei Smilšu ielā 9, Salacgrīvā
27. Papildus darba kārtības jautājumi:
27.1.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr. 76
„Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2015.gadā”
27.2.Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā
28. Par saistošo noteikumu Nr. B–4 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 22.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. B-3 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015. 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, Andris Zunde, Inga
Čekaļina, Aleksandrs Rozenšteins, Lija Jokste, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Ilona
Balode, Dace Martinsone
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada
domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste,
Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja, Digna Būmane – Salacgrīvas
novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja,
Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Anita Holma – Salacgrīvas novada sociālā
dienesta vadītāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Kaspars
Neimanis – Salacgrīvas novada domes informācijas aprites speciālists
Uzaicinātās personas: Juris Zālītis - biedrības „Tingeltangels” valdes priekšsēdētājs, Diāna Zaļupe
– Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas direktore
Nepiedalās- Māris Trankalis (komandējumā), Gints Šmits (komandējumā)
Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos J.Cīrulis informē, ka ir saņemts domes
priekšsēdētāja D.Strauberga iesniegums par atvaļinājuma piešķiršanu. Ierosina pildināt sagatavoto
sēdes darba kārtību ar jautājumu „Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim
Straubergam”.
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Citu ierosinājumi, priekšlikumi par domes sēdes darba kārtību nav.
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību. Deputātiem
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt sekojošu darba kārtību:
1. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību
Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta
saistošajos noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu
3. Par cirsmu saimniecībās „Vabriči”, Ainažu pagastā un „Spurdzes”, Salacgrīvas pagastā
izsoles rezultātu apstiprināšanu
4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Melbārži”, Liepupes pagastā pārdošanu par izsolē
nosolīto cenu
5. Par kustamās mantas - automašīnas FORD TRANSIT atsavināšanu, pārdodot par brīvu
cenu
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Meldru ielā 3A, Salacgrīvā
atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Meķi”, Liepupes pagastā atkārtotas izsoles rīkošanu,
izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ezers”, Liepupes pagastā nomas tiesību izsoles
rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Liepupe 31”- 4, Liepupē, Liepupes pagastā
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
10. Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgam zemes
gabalam „Avotiņi”, Liepupes pagastā
11. Par daļu pašvaldības zemes gabala daļas Rīgas ielā 7, Tūjā iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
12. Par zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā „Veiksmes”,
Liepupes pagastā
13. Par pašvaldības zemes gabala „Rasenes”, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
14. Par zemes gabalu Salacgrīvas novada teritorijā iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai
15. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala daļas Zītaru ielā 2, Korģenē nodošanu bezatlīdzības
lietošanā
16. Par nekustamā īpašuma „Ainažu ostas laukums”, Ainažos pārņemšanu pašvaldības īpašumā
17. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumā Nr.151 “Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes
gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā”
18. IZPILDRĪKOJUMS par administratīvā akta [..] piespiedu izpildi
19. IZPILDRĪKOJUMS par administratīvā akta [..] piespiedu izpildi
20. Par kustamās mantas un telpu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu kustamai un
nekustamai mantai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai
21. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”
22. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.476 „Par
Salacgrīvas novada domes iestādes „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs”
sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu”
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23. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva
„Tingeltangels” dalībai Gruzijas folkloras festivālā „ASSA&Haralo 2015” no 2015.gada
10.augusta līdz 17.augustam
24. Par spartakiādes „Salacgrīva – 2015. gads” nolikuma apstiprināšanu
25. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Liepupe 29", Liepupē, Liepupes pagastā renovāciju
26. Iesniegums par finansējuma piešķiršanu auto stāvlaukuma izbūvei Smilšu ielā 9, Salacgrīvā
27. Papildus darba kārtības jautājumi:
27.1.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr. 76 „Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2015.gadā”
27.2.Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā
28. Par saistošo noteikumu Nr. B–4 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 22.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. B-3 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
29. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam.
1.§
Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību
Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
A.Holma informē, ka, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumus,
ir nepieciešams sagatavotā lēmumprojekta saistošo noteikumu 36.2.punktu izteikt sekojošā
redakcijā – „36.2 vientuļi pensionāri un personas ar I un II invaliditātes grupu pēc sociālā
darbinieka izvērtējuma”.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem – pielikuma
„Saistošie noteikumi Nr.4 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību Salacgrīvas
novadā”” 36.2. punktu izsakot sekojošā redakcijā: „36.2 vientuļi pensionāri un personas ar I un II
invaliditātes grupu pēc sociālā darbinieka izvērtējuma.”
Saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 3. panta otro un trešo daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu un 43. panta pirmās daļas 13. punktu un
2015.gada 11.maija Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2015.gada 13.maija Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas
kārtību Salacgrīvas novadā”, saskaņā ar pielikumu.
Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.

Lēmums Nr.171. Pielikumi uz 4 lp. pievienoti protokolam.
2. §
Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta
saistošajos noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu
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 publiskas personas
zemes nomu" 18.punktu, ņemot vērā 2015.gada 13.maija Attīstības un Finanšu komiteju sēžu
atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
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Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada
20.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā””, saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.172. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
3. §
Par cirsmu saimniecībās „Vabriči”, Ainažu pagastā un „Spurdzes”, Salacgrīvas pagastā
izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo D.Būmane)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18. marta lēmumu Nr.97 „Par
pašvaldības saimniecību „Vabriči”, Ainažu pagastā un „Spurdzes”, Salacgrīvas pagastā cirsmu
izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2015.gada 28.aprīlī
notikušās izsoles un Salacgrīvas novada domes īpašumu atsavināšanas komisijas sēdes protokoliem
Nr. 8 un Nr.9, kā arī ņemot vērā 2015.gada 13.maija Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt cirsmu izsoles rezultātus saimniecībā „Spurdzes”, Salacgrīvas pagastā un
saskaņā ar Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2015.gada 28.aprīļa izsoles
protokolu Nr. 8, noslēgt pirkuma līgumu ar SIA „ 4 puses MG”, VRN 44103082321 par
saimniecības „Spurdzes”, kadastra Nr. 6672 009 0216 1.kvartāla nogabalu Nr. 1;3;4;5;8
cirsmu pārdošanu par EUR 5730.
2. Apstiprināt cirsmu izsoles rezultātus saimniecībā „Vabriči”, Ainažu pagastā un saskaņā ar
Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2015.gada 28.aprīļa izsoles protokolu Nr. 9,
noslēgt pirkuma līgumu ar z/s „Irnumi 2”, reģ. Nr. 46601007507 par 353.kvartāla nogabalu
Nr. 8; 9; 10; 13; 20; 21; 22; 23; 30; 37; 38; 39; 46 cirsmas pārdošanu par EUR 50 190.
Lēmums Nr.173.
4. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Melbārži”, Liepupes pagastā pārdošanu par izsolē
nosolīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18. februāra lēmumu Nr. 37
(protokols Nr.2; 5.§) „Par Salacgrīvas pašvaldības nekustamā īpašuma „Melbārži”, Liepupes
pagastā trešās izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”,
2015.gada 30.aprīļa Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas
protokolu Nr.10, ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs [..] 2015.gada 11.maijā ir
samaksājis izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu 2820 EUR (divi tūkstoši astoņi simti divdesmit
euro), saskaņā ar 2015.gada 13.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona
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Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Melbārži”,
kadastra Nr.6660 002 0075 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 2820 EUR (divi tūkstoši
astoņi simti divdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.174. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
5. §
Par kustamās mantas - automašīnas FORD TRANSIT atsavināšanu, pārdodot par brīvu
cenu
(ziņo D.Straubergs)
Izvērtējot Salacgrīvas novada domes īpašumā esošās automašīnas FORD TRANSIT, valsts
reģistrācijas Nr. FJ 6037 (pirmo reizi reģistrēta 03.01.1997.) tehnisko stāvokli un vērtētāja Aivara
Brieža 16.04.2015. tirgus vērtības aprēķinu un secinājumus par to, ka automašīna ir fiziski un
morāli nolietojusies un nododama metāllūžņos, kā arī ņemot vērā Salacgrīvas novada pašvaldības
īpašumu novērtēšanas komisijas 2015.gada 11.maija sēdes protokolu un to, ka automašīnas atlikušā
bilances vērtība pēc grāmatvedības datiem ir EUR 0, secināms, ka piemērotākais automašīnas
FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas Nr. FJ 6037, atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka
pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība
pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, šajā gadījumā pārdošanas cena
nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.pantu, 8.panta ceturto daļu, sesto daļu, septīto daļu,
37.panta pirmās daļas 1.punktu, 2015.gada 13.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt automašīnu FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas Nr. FJ 6037 (pirmo reizi
reģistrēta 03.01.1997.) pārdodot par brīvu cenu – nodošanai metāllūžņos.
2. Apstiprināt automašīnas nosacīto cenu EUR 170 (viens simts septiņdesmit euro).
Papildus cenai maksājams likumā noteiktais pievienotās vērtības nodoklis.
3. Sludinājumu par automašīnas pārdošanu par brīvu cenu, nodošanai metāllūžņos, publicēt
pašvaldības mājas lapā internetā un vietējā laikrakstā „Salacgrīvas novada ziņas”,
nosakot, ka pieteikums par automašīnu FORD TRANSIT (metāllūžņu) pirkšanu
iesniedzams Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, piecu darba dienu laikā
no sludinājuma publicēšanas dienas.
4. Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji,
rīkojama izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
5. Ja izsole netiek rīkota, samaksa nosacītās cenas apmērā + PVN par automašīnas FORD
TRANSIT (metāllūžņiem) pārdošanu veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no Salacgrīvas
novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas paziņojuma saņemšanas.
6. Apstiprināt ar izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
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Lēmums Nr.175. Pielikums uz 4 lp. un automobiļa FORD TRANSIT tirgus vērtības aprēķins uz 3
lp. pievienoti protokolam.
6. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Meldru ielā 3A, Salacgrīvā
atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
1. Salacgrīvas novada dome, izskatot [..], personas kods [..], dzīvojoša [..], 2015.gada 29.aprīlī
nekustamā īpašuma nodaļā saņemto, pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemesgabala Salacgrīvā,
Meldru ielā 3A, kadastra Nr. 6615 004 0249, zemes vienības kadastra apz. 6615 004 0248 (129
kv.m platībā) atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Nr.7-14/37), konstatēja:
1.1. [..], izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās
daļas 1.punktā paredzētās publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas
tiesības, iesniedzis atsavināšanas ierosinājumu par neapbūvēta zemes starpgabala, kas atrodas
Salacgrīvā, Meldru ielā 3A, kadastra Nr. 6615 004 0249 (129kv.m platībā) nodošanu atsavināšanai.
[..]
1.3. Zemes starpgabala Salacgrīvā, Meldru ielā 3A, kadastra Nr. 6615 004 0249, zemes vienības
kadastra apz. 6615 004 0248 (129 kv.m platībā) īpašumtiesības nostiprinātas uz Salacgrīvas novada
pašvaldības vārda Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000543566.
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks, ja vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņa
zemei, kā arī saskaņā ar šī likuma 5.panta otro daļu, 8.panta trešo daļu, 10.pantu, 37.panta pirmās
daļas 4.punktu, piekto daļu, ņemot vērā 2015.gada 30.aprīļa Pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas protokolu Nr.3 un saskaņā ar 2015.gada 13.maija Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Salacgrīvā, Meldru ielā 3A, kadastra Nr. 6615 004 0249,
zemes vienības kadastra apz. 6615 004 0248 (129 kv.m platībā).
2.2. Pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes starpgabalu Salacgrīvā, Meldru ielā 3A atsavināt ar
nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.
2.3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Meldru ielā 3A nosacīto cenu EUR 715
(septiņi simti piecpadsmit euro).
2.4.Apstiprināt zemes starpgabala Meldru ielā 3A atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu
Nr.1.
Lēmums Nr.176. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
7. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Meķi”, Liepupes pagastā atkārtotas izsoles rīkošanu,
izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(ziņo A.Ilgavīzis)
Ņemot vērā 2015.gada 30.aprīļa Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas protokolu Nr. 11, ar kuru izsole īpašumam „Meķi”, Liepupes pagastā atzīta
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par nenotikušu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešo daļu, ņemot vērā 2015.gada
6.maijā atkārtoti veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2014/0605 un saskaņā ar
2015.gada 13.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Meķi”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 010 0070,
atkārtotas izsoles sākumcenu – 3800 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti euro), tai skaitā zemes
vērtība 3600 EUR (trīs tūkstoši seši simti euro).
2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.177. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.

8. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ezers”, Liepupes pagastā nomas tiesību izsoles
rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs, J.Cīrulis; izsakās D.Būmane)
1. Nekustamais īpašums „Ezers”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 009 0405, kas sastāv no
zemes gabala 7,28ha platībā ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums, kas
reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000460466.
1.1. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols Nr.5;
28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu
apstiprināšanu”, zemes gabals paredzēts ūdeņu teritorijām.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, MK 30.10.2007.
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Zvejniecības likuma
10.panta trešo daļu, Salacgrīvas novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu zemes
gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 6.punktu, saskaņā ar 2015.gada
15.aprīļa un 13.maija Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, A.Alsberga balsojumā nepiedalās,
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1.Rīkot nekustamā īpašuma Liepupes pagastā „Ezers”, kadastra Nr. 6660 009 0405 (pielikums
Nr.1), nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
2.2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2.
2.3. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu īpašumam vienam gadam – 103,59 EUR (kas tiek
noteikta 14,23 euro par 1 ha).

2.4.Papildus izsolē nosolītai nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
2.5.Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, saskaņā ar pielikumu Nr. 3.
2.6.Apstiprināt nomas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.4.
Lēmums Nr.178. Pielikumi uz 8 lp. pievienoti protokolam.
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9. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Liepupe 31”- 4, Liepupē, Liepupes pagastā
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
[..]
2. [..] ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu,
[..], šī likuma 5.panta otro daļu, 36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu,
45.panta trešo un ceturto daļu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, 2015.gada 11.maija Pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas protokolu Nr.5, un pamatojoties uz 2015.gada 13.maija Attīstības un Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Liepupe
31” - 4, Liepupe, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, kadastra Nr. 6660 900 0353, kas sastāv no
dzīvokļa īpašuma (kadastra apzīmējums 66600091343001004) un 529/11711 kopīpašuma
domājamās daļas no būves ar kadastra apz. 6660 009 1343 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu
66600091343.
2.2. Noteikt nekustamā īpašuma – „Liepupe 31” – 4, kadastra Nr. 6660 900 0353, Liepupē,
Liepupes pagastā, pircēju kā pirmpirkuma tiesīgo personu [..].
2.3. Apstiprināt 2.1 punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu 3 520 EUR (trīs tūkstoši pieci
simti divdesmit euro).
2.4. Pārdot nekustamo īpašumu uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu 48 mēneši.
2.5. Piešķirt pircējam tiesības nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda pēc pirkuma
līguma noslēgšanas, vienlaikus, zemesgrāmatā nostiprinot ķīlas tiesības, par labu Salacgrīvas
novada pašvaldībai.
2.6. Apstiprināt 2.1 punktā minētā dzīvokļa atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.7.Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..].
Lēmums Nr.179. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 7 lp. pievienoti protokolam.
10. §
Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgam zemes
gabalam „Avotiņi”, Liepupes pagastā
(ziņo D.Būmane; debatēs piedalās A.Alsberga)
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto, 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, saskaņā ar 2015.gada 13.maija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1.Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar [..] par zemes gabala Liepupes pagastā „Avotiņi”,
kadastra apz. 6660 010 0068 (3,7 ha platībā) nomu, saskaņā ar pielikumu Nr.1, nosakot:
2.1.1. zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi;
2.1.2. zemes nomas maksu gadā - 0,5% no VZD noteiktās zemes gabala kadastrālās
vērtības.
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2.2.Nomas maksa maksājama no 2012.gada 1.janvāra - dienas, kad nomnieks ieguvis nomas
tiesības.
2.3.Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.180. Pielikums uz 1 un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam.
11. §
Par daļu pašvaldības zemes gabala daļas Rīgas ielā 7, Tūjā iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
1.Nekustamais īpašums Liepupes pagastā, Tūjā, Rīgas iela 7, kadastra Nr. 6660 003 0396 (4,9 ha
platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts Liepupes pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000496927.
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.
2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas novada
domes saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.punktu, saskaņā ar 2015.gada 13.maija Attīstības komitejas un
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Saskaņā ar [..] 2015.gada 28.aprīlī Liepupes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.316.2/283), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Tūjā, Rīgas ielā 7 (kadastra Nr. 6660 003 0396) 528
kv.m platībā bez apbūves tiesībām, saskaņā ar zemes robežu shēma iezīmēto teritoriju (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 Nr.5 „Par neapbūvētu
zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas
maksu mazdārziņiem.
2.3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņa izmantošanai.
2.4. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 5 (pieci) gadi.
2.5. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
2.6. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā 2015.gada 1.jūnijā.
Lēmums Nr.181. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
12. §
Par zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā „Veiksmes”,
Liepupes pagastā
1. Izskatījusi A/S „Sadales tīkls”, reģ. Nr. 40003857687 Ziemeļu Ekspluatācijas daļas vadītāja
V.Ozoliņa 2015.gada 21.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/265)
par daļu zemes gabala 25 kv.m platībā iznomāšanu pašvaldības īpašumā „Veiksmes” Liepupes
pagastā A/S „Latvenergo” valdījumā esošās ēkas - transformatora apakšstacijas TP-4347
uzturēšanai, tika KONSTATĒTS:
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1.1 Nekustamais īpašums Liepupes pagastā, Liepupē „Veiksmes”, kadastra Nr. 6660 008 0144
sastāv no zemes gabala 5,14 ha platībā un uz tā atrodas skolas ēka un saimniecības ēka, īpašums
reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000399425.
1.2. Uz zemes gabala atrodas A/S „Latvenergo” valdījumā esoša ēka - slēgta transformatora
apakšstacija TP-4347 ar kadastra apz. 6660 008 0144 003.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 pantu, MK noteikumu Nr. 735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.punktu un saskaņā ar 2015.gada 13.maija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Iznomāt daļu pašvaldībai piederoša zemes gabala īpašumā „Veiksmes”, zemes vienības
kadastra ap. 6660 008 0144 (25 kv.m platībā), pielikums Nr.1.
2.2. Iznomātā zemes gabala izmantošanas veids - transformatora apakšstacijas TP-4347 uzturēšanai.
2.3. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 10 gadi.
2.4. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, bet ne mazāku, kā MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 7. 2 punktā noteikto.
2.5. Papildus 2.4.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības
nodokli.
Lēmums Nr.182. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
13. §
Par pašvaldības zemes gabala „Rasenes”, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
1. Nekustamais īpašums Liepupes pagastā „Rasenes”, kadastra Nr. 6660 006 0138 sastāv no zemes
vienībām ar kadastra apz.6660 006 0137 (0,7 ha platībā), 6660 006 0138 (0,4859ha platībā), 6660
006 0144 (0,3339ha platībā) un ir noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs ar Liepupes
pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu Nr.13§47.
1.1. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols
Nr.5;28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu
apstiprināšanu” zemes gabals paredzēts lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas novada
domes saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā”, 3.punktu, saskaņā ar 2015.gada 13.maija Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Saskaņā ar [..] 2015.gada 6.maijā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.316.2/296), iznomāt [..] nekustamo īpašumu „Rasenes”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 006
0138 kas sastāv no zemes vienībām:
ar kadastra apz.6660 006 0137 (0,7 ha platībā)
ar kadastra apz.6660 006 0138 (0,4859 ha platībā)
ar kadastra apz.6660 006 0144 (0,3339 ha platībā), bez apbūves tiesībām (pielikumu Nr.1).
2.2. Noteikt zemes nomas maksu par katru iznomāto zemes vienību 2% apmērā gadā no Valsts
zemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes
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saistošajos noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2.3. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 5 (pieci) gadi.
2.4. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieki maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.183. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
14. §
Par zemes gabalu Salacgrīvas novada teritorijā iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai
1.Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikto, ka rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir
attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda,
pašvaldībā saņemti iesniegumi ar vēlmi iznomāt sekojošas rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes
vienības (ZV):
1.1.
ZV kadastra apz. 6615 010 0172 (1,5ha), pielikums Nr.1
1.2.
ZV kadastra apz. 6660 002 0079 (1,2ha), pielikums Nr.2
1.3.
ZV kadastra apz. 6660 002 0082 (0,44 ha), pielikums Nr.3
1.4.
ZV kadastra apz. 6660 002 0076 (2.94 ha), pielikums Nr.4
2.Pamatojoties uz likuma Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas novada domes saistošiem noteikumiem
Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”,
3.punktu, ņemot vērā 2015.gada 13.maija Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, atklāti
balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1.Saskaņā ar 2015.gada 21.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto [..] iesniegumu reģ. Nr. 316.1/268, iznomāt uz 5 (pieciem) gadiem [..] zemes gabalu, kas ieskaitīts rezerves zemes fondā ar
ZV kadastra apz. 6615 010 0172 (1,5ha), pielikums Nr.1.
2.2. Saskaņā ar 2015.gada 30.aprīlī Salacgrīvas novada domē saņemto [..] iesniegumu reģ. Nr. 316.2/287, iznomāt uz 5 (pieciem) [..] sekojošus zemes gabalus, kas noteikti kā zemes zemes
reformas pabeigšanai:
2.2.1. ZV kadastra apz. 6660 002 0079 (1,2ha), pielikums Nr.2
2.2.2. ZV kadastra apz. 6660 002 0082 (0,44 ha), pielikums Nr.3
2.2.3. ZV kadastra apz. 6660 002 0076 (2.94 ha), pielikums Nr.4.
2.3.Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimnieciskai izmantošanai.
2.4.Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības,
bet ne mazāku kā Saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu lauksaimnieciskai
izmantošanai.
2.5.Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieki maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.184. Pielikumi uz 4 lp. un iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
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15. §
Par pašvaldībai piederošā zemes gabala daļas Zītaru ielā 2, Korģenē nodošanu bezatlīdzības
lietošanā
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga)
D.Straubergs izsaka priekšlikumu atbalstīt biedrības „Mēs Korģenei” lūgumu nodot biedrībai „Mēs
Korģenei” bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai piederošā zemes gabala daļu Zītaru ielā 2, Korģenē.
Vienlaicīgi norāda, ka ir nepieciešams jautājumus, kas saistīti ar sporta un atpūtas būves –
slidotavas izveidi (par vietu, risinājumiem un finansējumu) pārrunāt ar biedrības „Mēs Korģenei”
pārstāvjiem.
Salacgrīvas novada dome ir saņēmusi biedrības „Mēs Korģenei” (reģ. Nr. 40008140708)
valdes locekles Gunitas Bisnieces iesniegumu (reģ. 05.05.2015.g. Nr.3-16.2/291) ar lūgumu nodot
bezatlīdzības lietošanā daļu pašvaldības zemes gabalu 600 kv.m platībā Zītaru ielā 2, Korģenē,
Salacgrīvas pagastā, lai piedalītos Limbažu pašvaldības rīkotajā konkursā „Paši veidojam sevi un
vidi sev apkārt” un Salacgrīvas novada pašvaldības rīkotajā konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”izveidotu slidotavas laukumu.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:
Salacgrīvas novada, Salacgrīvas pagasta, Korģenē, Zītaru ielā 2, kadastra Nr. 6672 005
0216 zemes gabala daļa 600 kv.m platībā paredzēts izmantot biedrības projekta nodrošināšanai.
Projekta ietvaros paredzēts zemes gabalā izveidot vietējiem iedzīvotājiem slidotavas laukumu.
Ar Valsts ieņēmumu dienesta 19.03.2015. lēmumu Nr. 8.5-9/L-12790 biedrībai „Mēs
Korģenei” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Atbilstoši biedrības „Mēs Korģenei” statūtos noteiktajam, biedrības mērķis ir sabiedrisko
aktivitāšu organizēšana Korģenes ciemā.
Pašvaldības īpašums Zītaru ielā 2, Korģenē, kadastra Nr. 6672 005 0216, kas sastāv no
zemes gabala 2,1353 ha platībā uz kura atrodas skolas ēka ar kopējo platību 1221,90 kv.m uz
pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000247869,
zemes bilances vērtība 4243 EUR.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta pirmo daļu, publiskas personas mantu aizliegts nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai
bezatlīdzības lietošanā, bet iepriekš minētā likuma 5.panta otrās daļas 41.punkts paredz, ka pirmās
daļas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad atvasināta publiska persona savu mantu nodod
lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Biedrībai „Mēs Korģenei” ir piešķirts sabiedriskā
labuma organizācijas statuss, līdz ar to Salacgrīvas novada dome ir tiesīga pašvaldības zemes gablu
nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai.
Ņemot vērā to, ka biedrībai „Mēs Korģenei” zemes gabals pašvaldības nekustamā īpašumā
ir nepieciešamas, lai realizētu projektu „Iedzīvotāji veido savu vidi”, kura ietvaros tiks labiekārtots
zemes gabals un izveidots slidotavas laukums vietējiem iedzīvotājiem un citām personām publiski
pieejamas sporta un veselības veicināšanai konstatējams, ka pašvaldības zemes gabala Salacgrīvas
pagasta Korģenē, Zītaru ielā 2 nodošana bezatlīdzības lietošanā biedrībai ar lēmumā noteikto mērķi
ir lietderīga un atbalstāma.
Savukārt Likuma 5.panta ceturtā un sestā daļa nosaka, ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts
nodot pašvaldības nekustamo vai kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, lēmumu
par to pieņem pašvaldības dome, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi
un pamatojoties uz minēto lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, slēdz
rakstveida līgumu (vienošanos).
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums” 5.panta otrās daļas 4.1 punktu, 5.panta trešo un ceturto daļu, kā
arī ņemot vērā 2015.gada 13.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
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Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Mēs Korģenei” (reģ.
Nr. 40008140708) pašvaldības zemes gabala daļu – 600 kv.m platībā (pielikums Nr.1)
Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta, Korģenē, Zītaru ielā 2, zemes vienības kadastra apz.
6672 005 0216.
2. Zemes gabals tiek nodots biedrībai Projekta „Iedzīvotāji veido savu vidi” un Limbažu
pašvaldības rīkotajā konkursā „Paši veidojam sevi un vidi sev apkārt” realizēšanai un darbībai
ar tiesībām būvēt 1.grupas inženierbūvi - sporta un atpūtas būvi – slidotavu.
3. Zemes gabalu nodot, slēdzot rakstveida līgumu un sastādot pieņemšanas – nodošanas aktu.
4. Zemes gabals tiek nodots bezatlīdzības lietošanā uz 7 gadiem.
5. Būvvaldē jāiesniedz sporta būves būvniecībai nepieciešamais paskaidrojuma raksts līdz
2015.gada 31.jūlijam.
6. Gadījumā, ja biedrība izmanto nodoto zemes gabalu šajā lēmumā neparedzētiem mērķiem, kā
arī gadījumā, ja Salacgrīvas novada domei rodas objektīva nepieciešamība īpašumu lietot savām
vajadzībām, īpašumu var atprasīt.
7. Ja biedrībai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu tiek atņemts sabiedriskā labuma organizācijas
statuss, nekustamais īpašums tiek atprasīts.
Lēmums Nr.185. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
16. §
Par nekustamā īpašuma „Ainažu ostas laukums”, Ainažos pārņemšanu pašvaldības īpašumā
(ziņo D.Straubergs)
1.Salacgrīvas novada pašvaldība ir saņēmusi Satiksmes ministrijas 2015.gada 13.aprīļa
vēstuli (reģ. Nr.3-11/419) par valsts nekustamo īpašumu Ostas iela, Salacgrīvā un „Ainažu ostas
laukums”, Ainažos nodošanu pašvaldībai. Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo
informāciju, tika konstatēts:
1.1.Nekustamais īpašums Ostas iela, kadastra Nr. 6615 001 0075 sastāv no zemes gabala 24 kv.m
platībā, kas reģistrēts uz valsts vārda LR Satiksmes ministrijas personā Salacgrīvas pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 348.
1.2.Nekustamais īpašums „Ainažu ostas laukums”, kadastra Nr. 6605 002 0023 sastāv no zemes
vienības ar kadastra apz.6605 002 0023 (51570 kv.m platībā) uz kura atrodas ostas laukums - mols
un zemes vienības ar kadastra apz. 6605 002 0033 (20937 kv.m platībā) uz kura atrodas spīķeru
mūra pamati un siena un dzelzs ceļa klātne, reģistrēts uz valsts vārda LR Satiksmes ministrijas
personā Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 176.
1.3.Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības autonomajās funkcijās ietilpst gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu
un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu
ierīkošana un uzturēšana. Šie zemes gabali būtu nepieciešami pašvaldības autonomo funkciju
nodrošināšanai - parku un skvēru labiekārtošanai Ainažu pilsētā.
2.Ņemot vērā iepriekš minēto un likuma ,,Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas
2.punktā noteikto pastāvīgo funkciju – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un
citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana
un uzturēšana), Salacgrīvas novada pašvaldībai ir nepieciešami šie zemes gabali, lai saskaņā ar
likuma ,,Par pašvaldībām” pildītu savu autonomo funkciju – ierīkotu un uzturētu zaļo zonu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 2. punktu, balstoties uz
2015.gada 13.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
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(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
2.1. Pārņemt pašvaldības īpašumā LR Satiksmes ministrijai piederošo īpašumu „Ainažu ostas
laukumu”, kadastra Nr. 6605 002 0023, tā izmantošanai likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktā noteiktajai funkcijai – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana).
Lēmums Nr.186. Iesniegums uz 10 lp. pievienots protokolam.
17. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 22.aprīļa lēmumā Nr.151 “Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes
gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā”
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2015.gada 7.maija
vēstuli Nr.9-02/452057-1/1 “Par adresi “Urdziņas”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads”
(reģ.Nr.3-11/537) un saskaņā ar 2015.gada 13.maija Attīstības komitejas atzinumu, kā arī
2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
6.punkta 1.apakšpunktu, kas nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, atklāti
balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Grozīt Salacgrīvas novada domes 2015.gada 22.aprīļa lēmuma Nr.151 “Par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem
Salacgrīvas novada teritorijā” 2.1. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā: “zemes vienībai Nr.1 ar
platību 1,72 ha (platība precizējama pēc zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 1,72 ha, nekustamam īpašumam saglabāt nosaukumu
“Urdziņas”, zemes vienībai (1,72 ha platībā) un uz tā esošām ēkām mainīt adresi no: “Urdziņas”,
Liepupes pag., Salacgrīvas nov. uz adresi: “Urdziņas 1”, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.”.
Lēmums Nr.187. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
18. §
IZPILDRĪKOJUMS par administratīvā akta [..] piespiedu izpildi
[..]
Lēmums Nr.188. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.
19. §
IZPILDRĪKOJUMS par administratīvā akta - Salacgrīvas novada domes 2014.gada
17.decembra lēmuma Nr. 445 „Par samaksas par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem
piedziņu no Jāņa Krūmiņa” piespiedu izpildi
[..]
Lēmums Nr.189. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.
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20. §
Par kustamās mantas un telpu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu kustamai un
nekustamai mantai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2010. gada 8.
jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 4.5. apakšpunkta nosacījumiem, kas nosaka, ka noteikumu 2.nodaļas normas
(izņemot noteikumu 7.punktu) nepiemēro, ja iznomā nomas objektu, kas nepieciešams sabiedriskā
ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs, ja sabiedriskajai ēdināšanai
ir ierobežota publiska pieejamība, 63., 65.punktu, kā arī, ņemot vērā to, ka Salacgrīvas novada
pašvaldības izglītības iestādēs tiek nodrošināta sabiedriskā ēdināšanas pakalpojuma sniegšana, kurai
ir ierobežota publiska pieejamība, un saskaņā ar 2015.gada 13.maija Attīstības un Finanšu komiteju
sēžu atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt pirmsskolas izglītības iestādes „Randa”, Ainažos, Valdemāra ielā 56 telpu Nr.
14,15,16 ar kopējo platību 51.4m2, pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis”, Salacgrīvā, Pērnavas
ielā 29 telpas Nr.37;41;53;60; 148 (vienu trešo daļu);111 (vienu pusi) ar kopējo platību 82.75m2,
pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” filiālēs Salacgrīvas pagasta Svētciemā, Dārza ielā 26 telpas
Nr.24; 25 ar kopējo platību 33.8m2 un Salacgrīvas pagasta Korģenē, Zītaru ielā 2 telpas Nr.18; 19 ar
kopējo platību 28m2, Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolā, Ainažos, Parka ielā 12 telpas Nr.6;13;14;
ar kopējo platību 62.5m2, Liepupes vidusskolas, Liepupes pagasta „Veiksmes” telpas
Nr.58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;69;70;68 (daļēji 17.4 m2) ar kopējo platību 231,80 m2
sabiedriskā ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs.
2. Noteikt nomas maksu par telpām sabiedriskā ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai
Salacgrīvas novada domes izglītības iestādēs vienam mēnesim:
2.1. PII „Randa” 14.85 EUR;
2.2. PII „Vilnītis” ar filiālēm Svētciemā un Korģenē 20.97 EUR;
2.3. Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolā 26.41 EUR;
2.4. Liepupes vidusskolā 47.65 EUR.
3. Iznomāt pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” virtuves iekārtas un inventāru (saskaņā ar
1.pielikumu), pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ar filiālēm Svētciemā un Korģenē virtuves
iekārtas un inventāru (saskaņā ar 2.pielikumu), Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas virtuves iekārtas
un inventāru (saskaņā ar 3.pielikumu), Liepupes vidusskolas virtuves iekārtas un inventāru (saskaņā
ar 4.pielikumu) sabiedriskā ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai izglītības iestādē.
4. Noteikt nomas maksu lēmuma 3.punktā minēto virtuves iekārtu un inventāra nomai
sabiedriskā ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai Salacgrīvas novada domes izglītības iestādēs
vienam mēnesim:
4.1. PII „Randa” 34.50 EUR;
4.2. PII „Vilnītis” ar filiālēm Svētciemā un Korģenē 8.33 EUR;
4.3. Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolā 4.17 EUR;
4.4. Liepupes vidusskolā 63.24 EUR.
5. Nomas maksa apliekama ar PVN likumā noteiktajā kārtībā.
6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 17.augusta Salacgrīvas
novada domes lēmumu Nr.465 „Par nomas maksas noteikšanu kustamai mantai sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai” un 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes
lēmumu Nr. 477 „Par nomas maksas noteikšanu kustamai mantai sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojuma nodrošināšanai”.
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Lēmums Nr.190. Pielikumi uz 6 lp. un nomas maksas aprēķini uz 5 lp. pievienoti protokolam.
21. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktores L.Tiesneses
2015.gada 5.maija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/129), noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās
iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un
izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.
lēmumu Nr.134, nosacījumiem, saskaņā ar 2015.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Normunds Tiesnesis balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem” (protokols Nr.13; 79.§) (ar grozījumiem
19.03.2014. lēmums Nr.96; 21.05.2014. lēmums Nr.180; 18.06.2014. lēmums Nr.224; 30.07.2014.
lēmums Nr.267; 20.08.2014. lēmums Nr. 313: 19.11.2014. lēmums Nr.404), papildinot lēmuma
1.punktu ar šādu apakšpunktu:
1.23. Salacgrīvas novada kaltēto augļu un ogu izlase EUR 3.10
Lēmums Nr.191. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
22. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.476 „Par
Salacgrīvas novada domes iestādes „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs” sniegto
pakalpojumu maksas apstiprināšanu”
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktores L.Tiesneses
2015.gada 5.maija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/128), noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās
iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un
izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.
lēmumu Nr.134, nosacījumiem, saskaņā ar 2015.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Normunds Tiesnesis balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.476 „Par
Salacgrīvas novada domes iestādes „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs” sniegto
pakalpojumu maksas apstiprināšanu” (protokols Nr.13; 83.§), papildinot lēmuma 1.punktu ar šādu
apakšpunktu:
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1.5. Līdzfinansējums vienas papildu lappuses informācijas ievietošana Salacgrīvas novada
tūrisma brošūrā EUR 33,06.
Lēmums Nr.192. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
23. §
Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva
„Tingeltangels” dalībai Gruzijas folkloras festivālā „ASSA&Haralo 2015” no 2015.gada
10.augusta līda 17.augustam
(ziņo D.Straubergs)
Izskatījusi biedrības „Tingeltangels” valdes priekšsēdētāja Jura Zālīša 2015. gada 31.marta
iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/217) par to, ka Salacgrīvas kultūras nama vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Tingeltangels” vēlas piedalīties festivālā „ASSA & HARALO 2015” Gruzijā, lai vairotu
kolektīva starptautisko koncertpieredzi un parādītu Latvijas vidējās paaudzes deju kolektīvu kultūru
un kustību, pārstāvēt Salacgrīvu, dibināt sadraudzības kontaktus, pamatojoties uz nolikumu „Par
kārtību, kādā tiek atbalstīti Salacgrīvas novada tautas mākslas un interešu kolektīvi” (23.10.2013.
lēmums Nr.501), Salacgrīvas kultūras nama direktores Pārslas Dzērves 2015.gada 7.maija
saskaņojumu (reģ. Nr. 3-18/131), saskaņā ar 2015.gada 11.maija Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un 2015.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt EUR 3000 (trīs tūkstoši euro) Salacgrīvas kultūras nama vidējās paaudzes deju
kolektīva „Tingeltangels” dalībai festivālā „ASSA & HARALO 2015” Gruzijā no
2015.gada 10.augusta līdz 17.augustam.
2. Salacgrīvas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam „Tingeltangels” ir pienākums
popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt Informācijas nodaļu par
piedalīšanos kultūras pasākumos.
Lēmums Nr.193. Iesniegumi uz 5 lp. pievienoti protokolam.
24. §
Par spartakiādes „Salacgrīva – 2015. gads” nolikuma apstiprināšanu
N.Tiesnesis uzskata, ka Zvejnieku parka pārvaldniekam A.Aļebastrova pienākums būtu tiesāt
spartakiādes sacensības.
K.Ķemers informē, ka tuvākajā laikā plānots pieņemt darbā iestādes „Zvejnieku parks” metodiķi,
kurš būs spartakiādes „Salacgrīva – 2015.gads” galvenais tiesnesis.
N.Tiesnesis – Šogad, plānojot pašvaldības budžetu, bija tāda situācija, ka iestādes „Zvejnieku
parks” pārvaldnieks A.Aļebastrovs neuzskatīja par vajadzīgu piedalīties šajā procesā, lai pamatotu
nepieciešamību dažādu inventāru, materiālu iegādei, pakalpojumu saņemšanai. Ja šobrīd iestādē nav
metodiķis, tad pārvaldniekam būtu jānodrošina spartakiādes organizēšana.
I.Balode jautā, kāpēc iestādes „Zvejnieku parks” pārvaldnieks A.Aļebastrovs nepiedalās domes
sēdē?
K.Ķemers informē, ka ir izteicis rājienu iestādes „Zvejnieku parks” pārvaldniekam A.Aļebastrovam
par to, ka nav nodrošināta spartakiādes „Salacgrīva – 2015.gads” norise saskaņā ar 2015.gada
18.februārī apstiprināto nolikumu.
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D.Straubergs informē, ka saņēmis „Zvejnieku parks” pārvaldnieka iesniegumu par izteiktā rājiena
atcelšanu. Pēc pārrunām ar A.Aļebastrovu, ir pieņēmis lēmumu atstāt spēkā izpilddirektora
rīkojumu par rājiena izteikšanu.
I.Balode uzskata, ka iestādes „Zvejnieku parks” pārvaldnieka pienākums būtu ne tikai apsaimniekot
Zvejnieku parka ēku un teritoriju, bet arī veicināt sabiedrības veselīgu dzīvesveidu, iesaistot
novada iedzīvotājus sporta aktivitātēs.
D.Straubergs norāda, ka iestādes „Zvejnieku parks” pārvaldnieka pienākums ir pārzināt un
koordinēt sporta dzīvi novadā. Jūtama negatīva sabiedrība attieksme par šī brīža situāciju novada
sporta dzīvē. Nevienā no Finanšu komiteju sēdēm, kurās tika skatīti jautājumi pašvaldības
2015.gada budžeta projekta sagatavošanai, iestādes „Zvejnieku parks” pārvaldnieks nav piedalījies.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.
Pamatojoties uz 2015.gada 11.maija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2015.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt spartakiādes “Salacgrīva – 2015.gads” nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumu Nr. 84
„Par spartakiādes „Salacgrīva – 2015. gads” nolikuma apstiprināšanu”.
Lēmums Nr.194. Pielikums uz 6 lp. pievienots protokolam.
25. §
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Liepupe 29", Liepupē, Liepupes pagastā renovāciju
(ziņo A.Ilgavīzis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvokļu
īpašumu likuma 9. pantu, dzīvokļu īpašnieku biedrības „Liepupes virsotnes” valdes locekļa Austra
Lakmaņa iesniegumu (reģistrēts Liepupes pagasta pārvaldē 11.05.2015., reģ.Nr.3-16.1/300),
saskaņā ar 2015.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Pilnvarot Liepupes pagasta pārvaldes vadītāju Aivaru Ilgavīzi, personas kods [..], pase [..],
izdota [..], pārstāvēt Salacgrīvas novada domi, kā pašvaldības dzīvokļu īpašnieku dzīvojamās mājas
„Liepupe 29”, Liepupē, Liepupes pagastā, kopsapulcē.
Lēmums Nr.195. Iesniegums uz 29 lp. pievienots protokolam.
26. §
Iesniegums par finansējuma piešķiršanu auto stāvlaukuma izbūvei Smilšu ielā 9, Salacgrīvā
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās J.Cīrulis; izsakās K.Ķemers)
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
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Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj lēmumprojektā „Par saistošo noteikumu Nr.
B–4 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 22.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. B-3
„Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu”
iekļaut grozījumus - no plānotā naudas atlikuma uz gada beigām piešķirt finansējumu EUR 24 283
stāvlaukuma izbūvei pie novada domes Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.
Lēmums Nr.196.
27.Papildus darba kārtības jautājumi:
27.1. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr. 76
„Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2015.gadā”
(ziņo K.Ķemers)
Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz ekonomisti – budžeta plānotāju I.Lazdiņu sniegt
informāciju par izteiktajiem komentāriem.
I.Lazdiņa informē, ka ir saņemti trīs Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas iesniegumi, kuri
nav skatīti komiteju sēdēs: 1) par rezervētā finansējuma EUR 4922 piešķiršanu, par ko dome jau
iepriekš pieņēmusi lēmumu; 2) par finansējuma piešķiršanu EUR 1064 volejbola nometnes
finansēšanai; 3) par finansējuma piešķiršanu EUR 735 un EUR 897 dambretes nometņu
finansēšanai. Komentāros rakstījusi, ka pēc noteikumiem budžets tiek plānots gadam, izmaiņas tiek
veiktas, ja rodas ārkārtas situācijas, vai ir kādi sasniegumi, kuru rezultātā ir nepieciešams papildus
finansējums, lai piedalītos aktivitātēs papildus plānotajam.
Sēdes vadītājs D.Straubergs dod vārdu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas
direktorei D.Zaļupei.
D.Zaļupe informē, ka iesniegumi par finansējuma piešķiršanu bērnu volejbola un dambretes
nometnēm neattiecas uz programmas „Augstu sasniegumu sports” budžetu, tas attiecas uz sporta
skolas pamatbudžetu. Nepieciešamais finansējums budžeta veidošanas stadijā tika pieprasīts (kopā
EUR 7350 visām bērnu vasaras nometnēm). Apstiprinot sporta skolas budžetu, bērnu nometnēm
prasītais finansējums netika piešķirts, jo to neuzskatīja par prioritāti. Limbažu novada pašvaldība
šim mērķim atlika EUR 2000 rezervētajā daļā, līdz ar to Salacgrīvas novada domei šim mērķim
rezervē bija atlikti EUR 1036. Tā kā Limbažu novada pašvaldība ir nolēmusi atgriezt sporta skolai
iepriekš rezervēto finansējumu un Salacgrīvas novada dome šodien par to pieņems lēmumu, tad no
šī atgrieztā finansējumā EUR 3036 ir plānoti bērnu vasaras nometnēm. Limbažu un Salacgrīvas
novadu sporta skola lūdz Salacgrīvas novada domi lemt par EUR 1064 piešķiršanu volejbola
nometnei un EUR 735 piešķiršanu vienai dambretes nometnei.
D.Straubergs jautā, vai šajā gadā šis ir pēdējais Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas
iesniegums par papildus finansējuma piešķiršanu?
D.Zaļupe atbild, ka Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas pamatbudžetam papildus
finansējums netiks prasīts.
Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 54.punktu, Limbažu un
Salacgrīvas novadu sporta skolas direktores D.Zaļupes 2015.gada 8.maija iesniegumiem (reģ.Nr.318/135; reģ.Nr.3-18/136), 2015.gada 19.maija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/150) un 2015.gada 20.maijā
iesniegto papildus informāciju (reģ Nr.3-18/154), atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Izdarīt šādus grozījumus 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.76 „Par pašvaldības
finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2015.gadā” (ar grozījumiem 22.04.2015.
lēmums Nr.162.): papildināt lēmumu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:
„6. Papildus piešķirt rezervētos EUR 4’922 (četri tūkstoši deviņi simti divdesmit divi euro)
tai skaitā:
6.1. mācību – treniņu nometnes ēdināšanai EUR 1’036
6.2. izdevumi transporta pakalpojumiem EUR 2’591
6.3. degvielas iegādei EUR 1’295
7. Piešķirt papildus EUR 1’799 (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit deviņi euro)
Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas 2015.gada pamatbudžetam.”
2. Saskaņā ar Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 54.punktu, kas nosaka, ka
sporta skolas dibinātāji nodrošina pamatbudžetu sporta skolas darbības nodrošināšanai
proporcionāli izglītojamo skaitam, Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas direktorei
D.Zaļupei līdz 3. jūnijam iesniegt Salacgrīvas novada domē precizēto Salacgrīvas novada domes
2015.gada 18.februāra lēmuma Nr.76 „Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas
novadu sporta skolai 2015.gadā” pielikumu Nr.1.
3. Noslēgt vienošanos ar Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolu par grozījumiem
2015.gada 9.marta līgumā Nr.3-25.3/111.
Lēmums Nr.197. Iesniegumi un tiem papildus iesniegtā informācija uz 17 lp. pievienoti protokolam.
27.2. §
Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā
Pamatojoties uz „Likuma par ostām” 26.pantu un Salacgrīvas ostas valdes locekles Ingas
Sāres 2015.gada 18.maija iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/323), atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Ar 2015.gada 4.jūniju no Salacgrīvas ostas valdes izslēgt Satiksmes ministrijas pārstāvi
Ingu Sāri.
Lēmums Nr.198. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
28. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–4 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 22.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. B-3 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
D.Straubergs informē, ka papildus sagatavotajam lēmumprojektam saņemti saskaņā ar 2015.gada
13.maija Finanšu komitejas atzinumiem papildināti iesniegumi – Liepupes pagasta tautas nama
vadītāja A.Zundes 2015.gada 15.maija iesniegums (reģ.Nr.3-18/151) un Ainažu pilsētas pārvaldes
vadītājas I.Jēkabsones 2015.gada 20.maija iesniegums (reģ.Nr.3-18/152). Ierosina papildināt
lēmumprojektu ar grozījumiem, piešķirot finansējumu no plānotā naudas atlikuma uz gada beigām
iesniegumos minētajiem mērķiem.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem – no
plānotā naudas atlikuma uz gada beigām piešķirot finansējumu: EUR 350 Liepupes pilskalna deju
grīdas kokmateriālu apstrādei; EUR 900 elektrības pieslēguma izveidei, lai nodrošinātu lietusūdeņu
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pārsūknēšanas sūkņu darbību sešām daudzdzīvokļu mājām; EUR 24 283 stāvlaukuma izbūvei pie
novada domes Smilšu ielā 9, Salacgrīvā (saskaņā ar šīs dienas sēdes lēmumu Nr.196); EUR 1799
papildus finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai (saskaņā ar šīs dienas sēdes
lēmumu Nr.197).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar
2015.gada 13.maija Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-4 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada
22.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. B-3 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada pamata un
speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-4 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai
elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie
noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram Kasparam Ķemeram nodrošināt, lai saistošie
noteikumi būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu
pilsētas pārvaldē.
Lēmums Nr.199. Pielikums uz 12 lp. un iesniegumi uz 36 lp. pievienoti protokolam.
29. §
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu un domes priekšsēdētāja
vietnieci vispārīgos jautājumos S.Eglīti, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmumprojektu vada domes
priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos J.Cīrulis.
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja D.Strauberga 2015.gada 20.maija
iesniegumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Skaidrīte
Eglīte balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam ikgadējā
atvaļinājuma daļu vienu kalendāro nedēļu un divas papildatvaļinājuma dienas par darba stāžu
pašvaldībā no 2015.gada 5.jūnija līdz 2015.gada 15.jūnijam (ieskaitot).
2. Dagņa Strauberga atvaļinājuma laikā no 2015.gada 5.jūnija līdz 2015.gada 15.jūnijam
(ieskaitot) domes priekšsēdētāja pienākumus uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniecei
vispārīgos jautājumos Skaidrītei Eglītei, nosakot atalgojumu 1737,00 euro mēnesī.
Lēmums Nr.200. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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Sēdi slēdz plkst. 16:20.
Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs, 21.05.2015.

____________________________
Inita Hartmane, 21.05.2015.

Sēdes protokolētājs
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