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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.10 

 

Salacgrīvā         2016.gada 31.augustā  

          

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

 

1. Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā 

2. Par izmaiņām Salacgrīvas novada Tūrisma Padomes sastāvā 

3. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 21.oktobra lēmumā Nr.376 “Par 

pārstāvju deleģēšanu Salacgrīvas novada domes dibināto izglītības iestāžu padomēs” 

4. Par grozījumu 2010. gada 17. novembra Salacgrīvas novada domes lēmumā Nr.602 “Par 

interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības 

finansējuma sadales komisijas izveidošanu”  

5. Par noteikumu „Kārtība, kādā Salacgrīvas novadā aprēķina un sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju izglītības iestādēm” apstiprināšanu 

6. Par noteikumu „Kārtība, kādā izvērtē interešu izglītības programmas un sadala valsts 

budžeta un pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai Salacgrīvas 

novada izglītības iestādēs” apstiprināšanu 

7. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 620 „Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

apstiprināšanu” 

8. Par grozījumiem Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra nolikumā 

9. Par Salacgrīvas novada pašvaldības konkursa  “Salacgrīvas novada gada uzņēmējs”” 

nolikuma apstiprināšanu 

10. Par Salacgrīvas jahtu ostas aprīkojuma nomas tiesību izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

11. Par cirsmas Liepupes pagastā, ceļa posmā “Baznīca – Pidas – pagasta padome” pārdošanu 

izsolē,  nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jūrmalas iela 11A, Salacgrīvā,  Salacgrīvas novadā, 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

13. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu daļai zemes gabala Ganību ielā 4, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Dārza iela 7-8, Svētciemā, Salacgrīvas 

pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

15. Par cirsmas saimniecībā „Vabriči”, Ainažu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu   

16. Par valsts autoceļa V137 Stūrīši – Jelgavkrasti – Lembuži ceļu zemes nodalījuma joslas 

posmā no km 7,5 – 7,9 gar ceļa malu pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā  

17. Par daļu no zemes gabala “Liellapes”, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma 

slēgšanu 
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18. Par pašvaldības zemes gabala “Mellenes”, Ainažu pagastā iznomāšanu un nomas līguma 

slēgšanu 

19. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

20. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580014037 

21. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580015324 

22. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580015311 

23. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580015298 

24. Par nekustamā īpašuma nodokļa kārtējā taksācijas gada aprēķina, pamatparāda un 

nokavējuma naudas dzēšanu [..] 

25. Par Valsts kases aizdevumu procentu likmju maiņu 

26. Par nodomu protokola noslēgšanu 

27. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par 

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

28. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par 

tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem” 

29. Par RO „Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze” projekta „Baznīcas ēkas atjaunošanas 

2.kārta – torņa atjaunošana un pārseguma (bēniņu) siltināšana” līdzfinansēšanu 

30. Par siltumenerģijas tarifu Tirgus ielas 7, Salacgrīvā katlu mājā 

31. Papildus darba kārtības jautājumi: 

31.1. Iesniegums par apkures nodrošināšanu pašvaldībai piederošajās kopmītnēs  

         Kr.Barona  ielā 6a, Ainažos 

31.2. Par šķūņa ar pagrabu Zītaru ielā 2, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

         uzņemšanu domes bilancē 

32. Par saistošo noteikumu Nr.B–9 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 20.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. B-8 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

33. Par Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu 

34. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas 

ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas 

apstiprināšanu 

35. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu 

36. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr. 20 „Par 

pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2016.gadā” 

37. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr.47 "Par 

finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „Ainažu Kauss - 2016”" 

Informācija: 

1.Par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi līdz 2016.gada 1.jūlijam 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, Aleksandrs Rozenšteins, 

Lija Jokste, Normunds Tiesnesis, Ilona Balode, Edmunds Birkenbergs  

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada 

domes ekonomiste, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja, Guna 

Paegle – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja, Aivars Ilgavīzis – 

Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Valda Neimane – Salacgrīvas novada domes nodokļu 

speciāliste, Didzis Žibals – Salacgrīvas novada domes sabiedriskās kārtības nodaļas kārtībnieks, 
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Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Jānis Auziņš – Salacgrīvas 

novada domes enerģētiķis, Dzintra Eizenberga – Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības 

atbalsta centra vadītāja, Liene Some–Tiesnese – Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra 

direktore   

 

Nepiedalās- Andris Zunde (personiski iemesli), Anda Alsberga (slimības dēļ), Māris Trankalis 

(personiski iemesli), Gints Šmits (personiski iemesli), Aija Kirhenšteine (personiski iemesli)  

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 36 

jautājumiem un 2 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 10  

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, 

Lija Jokste, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 

 

 

1.§ 

Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikuma 16.punktu un 17.punktu, Salacgrīvas 

ostas valdes locekļa Valērija Seiļa 2016.gada 3.augusta iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/587) ar lūgumu 

atbrīvot no Salacgrīvas ostas valdes locekļa pienākumu pildīšanas un Zemkopības ministrijas 

2016.gada 31.augusta vēstuli Nr.4.1-2e/2028/2016 “Par Zemkopības ministrijas pārstāvi 

Salacgrīvas ostas valdē” (reģ.3-11/987), atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izslēgt no Salacgrīvas ostas valdes sastāva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas pārstāvi Valēriju Seili. 

2. Izslēgt no Salacgrīvas ostas valdes sastāva Zemkopības ministrijas pārstāvi Jāni Lagūnu. 

3. Iekļaut Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktora vietnieku Ričardu 

Derkaču Salacgrīvas ostas valdes sastāvā kā Zemkopības ministrijas pārstāvi. 

4. Lēmuma 1.punkts piemērojams ar 2016.gada 4.augustu. 

5. Lēmuma 2.un 3.punkts piemērojams ar 2016.gada 1.septembri. 

  

Lēmums Nr.299. Iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

2. § 

Par izmaiņām Salacgrīvas novada Tūrisma Padomes sastāvā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 24.augusta Attīstības komitejas un Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2016. gada 21.jūnija lēmumu 

Nr.238 „Par Salacgrīvas novada Tūrisma padomes sastāva apstiprināšanu” protokols Nr.7;4.§) 

apstiprinātajā Salacgrīvas novada Tūrisma padomes sastāvā: 

 

1. Izslēgt atpūtas kompleksa un kafejnīcas “Rakari” pārstāvi Ingu Ādamsoni. 

2. Iekļaut atpūtas kompleksa un kafejnīcas “Rakari” pārstāvi Montu Homku.  
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Lēmums Nr.300. 

 

 

3. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 21.oktobra lēmumā Nr.376 “Par 

pārstāvju deleģēšanu Salacgrīvas novada domes dibināto izglītības iestāžu padomēs” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 22.augusta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2016.gada 24.augusta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Skaidrīte Eglīte balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt grozījumu 

2015.gada 21.oktobra lēmumā Nr.376 “Par pārstāvju deleģēšanu Salacgrīvas novada domes 

dibināto izglītības iestāžu padomēs”: 

 

Lēmuma 6.punktu izteikt jaunā redakcijā:  

“6.Deleģēt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieci vispārīgos jautājumos Skaidrīti Eglīti 

darboties Salacgrīvas vidusskolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim.” 

 

Lēmums Nr.301.  

 

 

4. § 

Par grozījumu 2010. gada 17. novembra Salacgrīvas novada domes lēmumā Nr.602 “Par 

interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības 

finansējuma sadales komisijas izveidošanu” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.pantu, 2016.gada 22.augusta Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes un 2016.gada 24.augusta Finanšu komitejas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 

Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Sanita Šlekone balsojumā nepiedalās, 

pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu Salacgrīvas novada domes 2010. gada 

17. novembra Salacgrīvas novada domes lēmumā Nr.602 “Par interešu izglītības programmu 

izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma sadales komisijas 

izveidošanu”: 

 

Izteikt lēmuma 1. punktu šādā redakcijā:  

“1. Apstiprināt interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un 

pašvaldības finansējuma sadales komisijas septiņu (7) komisijas locekļu sastāvā: 

1.1. Komisijas priekšsēdētāja – Antra Paegle, Salacgrīvas novada pašvaldības izglītības 

speciāliste;  

1.2. Komisijas locekļi: 

1.2.1. Sanita Šlekone – Salacgrīvas vidusskolas direktore; 

1.2.2. Dace Vilemsone – Pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītāja; 

1.2.3. Arta Rubeze – Liepupes vidusskolas direktore; 

1.2.4. Sandra Kuka – Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktore; 

1.2.5. Imants Klīdzējs – Salacgrīvas Mākslas skolas direktors; 

1.2.6. Katrīna Borozdina – Salacgrīvas novada mūzikas skolas direktore.” 

 



5 

 

Lēmums Nr.302. 

 

 

5. § 

Par noteikumu „Kārtība, kādā Salacgrīvas novadā aprēķina un sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju izglītības iestādēm” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 447 „Par valsts 

budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12. punktu, saskaņā ar 2016.gada 24.augusta 

Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt noteikumus „Kārtība, kādā Salacgrīvas novadā aprēķina un sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm”, saskaņā ar pielikumu Nr.1.  

2. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2010.gada 18.augusta lēmumu Nr.489 “Par noteikumu 

„Kārtība, kādā Salacgrīvas novadā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības 

iestādēm” apstiprināšanu” (protokols Nr.13; 6.§). 

3. Lēmums piemērojams ar 2016.gada 1.septembri. 

 

Lēmums Nr.303. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

6. § 

Par noteikumu „Kārtība, kādā izvērtē interešu izglītības programmas un sadala valsts 

budžeta un pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai Salacgrīvas 

novada izglītības iestādēs” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 22.augusta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

atzinumu un 2016.gada 24.augusta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, 

Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt noteikumus „Kārtība, kādā izvērtē interešu izglītības programmas un sadala 

valsts budžeta un pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai 

Salacgrīvas novada izglītības iestādēs”, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.novembra lēmumu Nr.601 “Par noteikumu 

„Kārtība, kādā izvērtē interešu izglītības programmas un sadala valsts budžeta un 

pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai Salacgrīvas novada 

izglītības iestādēs” apstiprināšanu” (protokols Nr. 15 ; 13 .§). 

3. Lēmums piemērojams ar 2016.gada 1.septembri.  

 

Lēmums Nr.304. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

7. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 620 „Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

apstiprināšanu” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 5.jūlija izdotiem Ministru kabineta noteikumiem un 2016.gada 

24.augusta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, 
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Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar 2013.gada 19.decembra 

Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 620 „Par Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba 

samaksas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 16; 33.§) apstiprinātajā pielikumā Nr.1 

„Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” (turpmāk 

tekstā – nolikums): 

 

1. Izteikt nolikuma 2.1.punktu jaunā redakcijā: 

„2.1. Pedagogu darba samaksa tiek noteikta, pamatojoties uz 05.07.2016. MK noteikumiem 

Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.” 

 

2.  Izslēgt nolikuma 2.6. punktu. 

 

Lēmums Nr.305. 

 

 

8. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra nolikumā 

(ziņo D.Straubergs, I.Bendrāte) 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 24.augusta Attīstības komitejas un Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina), 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 šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2009. gada 

21.oktobra lēmumu Nr.313 „Par Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra nolikuma 

apstiprināšanu” (protokols Nr.8;56.§)  apstiprinātajā Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra 

nolikumā (turpmāk – nolikums): 

 

1. Svītrot nolikuma 1.3. punktu.  

2. Izteikt nolikuma 4.2 punktu šādā redakcijā: 

“4.2. Iekasēt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem un veikt suvenīru tirdzniecību 

saimnieciskās darbības, kas nepieciešama iestādes funkciju īstenošanai un darbības nodrošināšanai, 

ietvaros atbilstoši domes apstiprinātajiem izcenojumiem;” 

 

Lēmums Nr.306.  

 

9. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības konkursa “Salacgrīvas novada gada uzņēmējs”” 

nolikuma apstiprināšanu 

Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par 

lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos Skaidrīte Eglīte. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10. punktu, kā arī saskaņā 

ar 2016.gada 22.augusta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 24.augusta 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Normunds 

Tiesnesis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības konkursa “Salacgrīvas novada gada uzņēmējs” 

nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

2. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības konkursa “Salacgrīvas novada gada uzņēmējs“ 

vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

2.1.Komisijas priekšsēdētājs – Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs; 

2.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks  - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars 

       Ķemers; 

2.3.Komisijas locekļi: 

2.3.1. Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja  Dzintra 

Eizenberga;  

2.3.2. Ainažu pārvaldes vadītāja Ilona Jēkabsone; 

2.3.3. Liepupes pagasta tautas nama vadītājs Andris Zunde;  

2.3.4. Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja vietniece Guna Jirgensone.   

2.4. Komisijā ar padomdevēja tiesībām aicināt Salacgrīvas novada domes informācijas 

nodaļas vadītāju Ilgu Tiesnesi. 
3. Uzdot Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļai nodrošināt konkursa pasākumu 

publicitāti un marketingu.  

 

Lēmums Nr.307. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

10. § 

Par Salacgrīvas jahtu ostas aprīkojuma nomas tiesību izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

D.Straubergs ierosina atlikt jautājumu līdz septembrim, jo nav konkrēti nodefinēti nosacījumi, kuri 

nomniekam būs jāievēro. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Citu priekšlikumu, ierosinājumu nav.   

 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 

Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

nolemj atlikt jautājumu, uzdot domes izpilddirektoram nodrošināt jautājuma sagatavošanu un virzīt 

to izskatīšanai nākošajā kārtējā domes sēdē.  

 

Lēmums Nr.308. Lēmuma projekts uz 11 lp. pievienots protokolam. 

 

11. § 

Par cirsmas Liepupes pagastā, ceļa posmā “Baznīca – Pidas – pagasta padome” pārdošanu 

izsolē,  nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Salacgrīvas novada pašvaldības  īpašumā, Liepupes pagasta ceļa posmā “Baznīca – Pidas – 

pagasta padome”,  zemes vienības kadastra apz. 6660 008 0127 ir veikta cirsmas stigošana, koku 

uzmērīšana un novērtēšana. 

2016.gada 5.maijā SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāle “Meža 

konsultāciju un pakalpojumu centrs” veicis cirsmas novērtējumu un noteicis vērtību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu,  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 

5.pantu, 8.panta ceturto daļu, sesto daļu, septīto daļu, 10.pantu, 2016.gada 16.maija Pašvaldības 

īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.5, saskaņā ar 2016.gada 24.augusta Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Aleksandrs 
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Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Veikt cirsmas izsoli Liepupes pagastā ceļa posmā “Baznīca – Pidas - pagasta padome”, 

kadastra apz. 6660 008 0127,  pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt cirsmas izsoles sākumcenu EUR 6170,00 (seši tūkstoši viens simts septiņdesmit 

euro). Papildus cenai maksājams pievienotās vērtības nodoklis likumā noteiktā kārtībā. 

3. Apstiprināt ar izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.309. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

12. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jūrmalas iela 11A, Salacgrīvā,  Salacgrīvas novadā, 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Ņemot vērā 2016.gada 21.jūnija lēmumu Nr. 241 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma 

Jūrmalas iela 11A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu”, 2016.gada 2.augusta pašvaldības 

īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.8, saskaņā ar 2016.gada 24.augusta Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Jūrmalas ielā 11A, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 007 0218 

izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Apstiprināt izsoles sākumcenu – EUR  3550 (trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit euro). 

 

Lēmums Nr.310. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

13. § 

Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu daļai zemes gabala Ganību ielā 4, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

(ziņo J.Cīrulis; debatēs piedalās L.Jokste, J.Cīrulis, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2016.gada 21.jūnija lēmumu Nr.245 „Par zemes 

gabala daļas Ganību ielā 4, Salacgrīvā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2016.gada 23.augusta Salacgrīvas novada domes pašvaldības 

īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.26 un to, ka KS “KUBS Būvsabiedrība”, Reģ. Nr. 

44103060061, izsolē nosolījis augstāko cenu zemes gabala nomas maksai gadā 1071,14 EUR, 

saskaņā ar 2016.gada 24.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 

10 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, 

Lija Jokste, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt 2016.gada 23.augustā notikušās izsoles zemes gabala daļai (1,3 ha platībā) 

Ganību ielā 4, Salacgrīvā nomas tiesību izsoles rezultātus. 

2. Saskaņā ar 2016.gada 23.augusta Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.26, slēgt nomas līgumu par daļu zemes gabala Ganību 

ielā 4, Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz. 6615 008 0014 (1,3 ha platībā) iznomāšanu 

KS “KUBS Būvsabiedrība”, Reģ. Nr. 44103060061, nosakot nomas maksu gadā 1070,14 

EUR. 

3. Īpašums tiek iznomāts ar apbūves tiesībām – ražošanas objektu būvniecībai. 

4. Noteikt nomas termiņu 30 (trīsdesmit) gadi. 
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5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma 

nodokli. 

 

Lēmums Nr.311.  

 

 

14. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Dārza iela 7-8, Svētciemā, Salacgrīvas 

pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2016.gada 21.jūnija lēmumu Nr. 242 „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Dārza iela 7-8, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, 

Salacgrīvas novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 

7; 8.§), 2016.gada 23.augusta Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas 

komisijas protokolu Nr.25, ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītājs [..] ir samaksājis izsolē 

nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 1070 (viens tūkstotis septiņdesmit euro), saskaņā ar 

2016.gada 24.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, 

Lija Jokste, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dārza iela 7-8, 

Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr.6672 900 0305 pārdošanu par izsolē nosolīto 

cenu EUR 1070 (viens tūkstotis septiņdesmit 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 Nr.1. 

 

Lēmums Nr.312. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

15. § 

Par cirsmas saimniecībā „Vabriči”, Ainažu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo J.Cīrulis) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2016.gada 21. jūnija lēmumu Nr.244 „Par 

pašvaldības saimniecības „Vabriči”, Ainažu pagastā cirsmas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2016.gada 18.augustā notikušās izsoles un Salacgrīvas novada 

domes īpašumu atsavināšanas komisijas sēdes protokolu Nr.24, kā arī ņemot vērā 2016.gada 

24.augusta Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, 

Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt cirsmas izsoles rezultātus saimniecībā „Vabriči”, Ainažu pagastā un saskaņā ar 

Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 2016.gada 18.augusta izsoles protokolu Nr. 24, 

noslēgt pirkuma līgumu ar z/s „Irnumi 2”, reģ. Nr. 46601007507 par 353.kvartāla nogabalu Nr. 34 

un 36; 2; 4; 5; 6; 25; 31, 7; 18; 19; 36; 42; 43; 44; 45;47 cirsmas pārdošanu par EUR 10 930 (desmit 

tūkstoši deviņi simti trīsdesmit eiro). 

 

Lēmums Nr.313.  
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16. § 

Par valsts autoceļa V137 Stūrīši – Jelgavkrasti – Lembuži ceļu zemes nodalījuma joslas posmā 

no km 7,5 – 7,9 gar ceļa malu pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Liepupes pagasta Liepupe ciema iedzīvotāju priekšlikumu par gājēju 

trotuāra izbūvi pie Liepupes vidusskolas, saskaņā ar 2016.gada 24.augusta Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 

Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  

 

1. Lūgt valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts ceļi” nodot Salacgrīvas novada pašvaldībai 

bezatlīdzības lietošanā ceļa zemes daļu no zemes vienības ar kadastra Nr. 6660 008 0121, 

kas norādīta pielikumā Nr.1, ar mērķi, lai Salacgrīvas novada pašvaldība varētu īstenot 

projektu gājēju ietves, stāvlaukuma, ielas apgaismojuma un pieturu paviljonu būvniecību pie 

objekta “Veiksmes”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā.  

2. Par valsts autoceļa ceļu zemes nodalījuma joslas posmā gar autoceļa V137 Stūrīši – 

Jelgavkrasti – Lembuži posmā no km 7,5-7,9, pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā 

Salacgrīvas novada pašvaldībai noslēgt savstarpēju līgumu ar Valsts akciju sabiedrību 

“Latvijas Valsts ceļi ”.  

 

Lēmums Nr.314. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

17. § 

Par daļu no zemes gabala “Liellapes”, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma 

slēgšanu 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2016.gada 

18.jūlijā ar reģ. Nr.3-16.1/542) par 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/207 

pagarināšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā “Liellapes”, Liepupes pagastā (589 kv.m platībā) 

ar kadastra apz. 6660 009 0419 (zemes nomas līguma termiņš beidzies 2016.gada 31.maijā). 

  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 2016.gada 24.augusta Attīstības 

un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis 

Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt daļu no zemes gabala “Liellapes”, Liepupes pagastā (589 kv.m platībā), saskaņā ar 

pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju Nr.4. 

2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – sakņu dārza vajadzībām. 

3. 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 zemes gabaliem sakņu dārzu izmantošanai. 

4. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 2 (divi) gadi. 
 

Lēmums Nr.315. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 
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18. § 

Par pašvaldības zemes gabala “Mellenes”, Ainažu pagastā iznomāšanu un nomas līguma 

slēgšanu 

 

Zemes gabals “Mellenes”, kadastra Nr. 6605 005 0016, zemes vienības kadastra apz. 6605 

005 0016 ar kopējo platību 0,57 ha ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs, kas uz pašvaldības 

vārda reģistrēts Ainažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000526633. 

Salacgrīvas novada domē saņemts SIA “Frui Farm”, NMR 40103954315, adrese: “VEF –

Baloži 730”, Medemciems, Olaines pagasts, Olaines novads, 2016.gada 14.jūlija iesniegums 

(reģistrēts 2016.gada 15.jūlijā ar reģ.Nr.3-16.2/538) ar lūgumu iznomāt iepriekš minēto zemes 

gabalu lauksaimnieciskai izmantošanai – smiltsērkšķu audzēšanai. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas 

novada domes 2013.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 3.punktu, saskaņā ar 2016.gada 24.augusta 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt SIA “Frui Farm”, NMR 40103954315, zemes gabalu “Mellenes”, kadastra Nr.6605 

005 0016, zemes vienības kadastra apz. 6605 005 0016 ar kopējo platību 0,57ha, saskaņā ar 

pievienoto zemes robežu shēmu (pielikums Nr.1). 

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta saistošajos 

noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību 

Salacgrīvas novadā” 3.punktā noteikto minimālo nomas maksu lauksaimnieciskai 

izmantošanai. 

3. Noteikt zemes nomas līgumu darbības termiņu 7 gadi. 

4. Papildus nomas maksai nomnieki maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības 

nodokli. 

 

Lēmums Nr.316. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

19. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 

(ziņo S.Eglīte) 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..], 

2016.gada 11.jūlija iesniegums (reģ. Nr.3-16.2/530) par sociālā dzīvokļa [..] īres līguma 

pagarināšanu. 

Saskaņā ar Sociālā dienesta 2016.gada 9.augusta izsniegto izziņu Nr.3.1.10/273 [..] ģimenei 

piešķirts trūcīgas ģimenes statuss līdz 2016.gada 31. oktobrim. 

2013.gada 31.maijā noslēgtais Sociālā dzīvokļa īres līgums Nr. 8-2.6/102 (ar vienošanos 

2013.gada 26.novembrī Nr. 8-2.6/118, 2014.gada 27.jūnija Nr. 8-2.6/18, 2014.gada 29.decembrī Nr. 

8-2.6/5 ), 2015.gada 29.jūlijā Nr. 8-2.6/28, 2016.gada 6.janvārī Nr. 8-2.6/2 bija spēkā līdz 

2016.gada 30.jūnijam. 

Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 

apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, likuma 

„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11. panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālā 

dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, un to atjauno, ja pēc 

līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo 

dzīvokli, saskaņā ar 2016.gada 22.augusta Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2016.gada 
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24.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atjaunot uz sešiem mēnešiem ar [..], personas kods [..], noslēgto līgumu par sociālā 

dzīvokļa [..] (47,5 kv.m platībā) īri, atbilstoši sociālā dienesta sniegtajam atzinumam par to, 

ka pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt 

sociālo dzīvokli.   

2. Noslēgt vienošanos par 2013.gada 31.maijānoslēgtā sociālā dzīvokļa īres līguma Nr. 8-

2.6/102 pagarināšanu līdz 2016.gada 31.decembrim. 
3. Noteikt, ka īres maksa maksājama arī par faktisko īres laika periodu no līguma termiņa 

izbeigšanās, 2016.gada 30.jūnija līdz jaunā īres līguma noslēgšanas brīdim.   
 

Lēmums Nr.317. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 2016.gada 

9.augusta izziņa Nr.3.1.10/273 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

20. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580014037 

(debatēs piedalās D.Straubergs, J.Cīrulis, E.Birkenbergs, S.Eglīte, N.Tiesnesis) 

 

1. Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..] 

(turpmāk – Iesniedzējs),  2016.gada 20.jūlija iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada 

domē 2016.gada 20.jūlijā ar reģ.Nr.3-16.2/547) par administratīvā pārkāpuma protokolu-

paziņojuma Nr.580014037 apstrīdēšanu, konstatēja: 

1.1. 2016. gada 15. jūlijā, Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona Sabiedriskās 

kārtības nodaļas kārtībnieks  Didzis Žibals, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

(turpmāk LAPK) 211.3 pantu, veica kontroli pār mehānisko transportlīdzekļu apstāšanos un 

stāvēšanu Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā. 

         1.2. Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 2016. gada 15. jūlijā plkst. 11:30 Salacgrīvas novada 

domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Didzis Žibals sastādīja administratīvā pārkāpuma 

protokolu - lēmumu Nr. 580014037 (turpmāk – protokols-lēmums) par to, ka tika fiksēta 

transportlīdzekļa [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] (turpmāk - Transportlīdzeklis), novietošana 

stāvēšanai Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā Pērnavas ielā 31, vietā, kur brauktuves mala apzīmēta ar 

920. ceļa apzīmējumu (nepārtrauktu līniju), tādejādi neievērojot Ministru kabineta (02.06.2016) 
noteikumu Nr. 279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk  – CSN) 121.12. apakšpunkta prasības.  

1.3.Ņemot vērā to, ka minētās automašīnas vadītājs nebija ievērojis CSN 121.12. apakšpunkta 

noteiktās prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa (turpmāk – LAPK) 149.10 panta 4.daļas 6.punktā, kārtībnieks Didzis Žibals kā pašvaldības 

pilnvarotā amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3 pantu noformēja administratīvā pārkāpuma 

protokolu-lēmumu Nr.580014037 (pielikums Nr. 2). Saskaņā ar LAPK 149.10 panta 4. daļas 6. 

punktu, transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tika uzlikts naudas 

sods EUR 30 (Trīsdesmit eiro)  apmērā. 

1.4.Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Didzis Žibals iepriekš 

minētās automašīnas atrašanās vietu 2016. gada 15. jūlijā fiksējis ar ierīci SAMSUNG SM-A310F  

(pielikums Nr.1) 

2. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka tika izdzīts ārā un bija jānodod darbi, smagas 

mantas jānes. Apzinās, ka nepareizi novietojis, bet tajā brīdī nebija citu iespēju. Lūdz nesodīt par šo 

pārkāpumu, jo ir dažādi privāti apsvērumi, kuriem šie līdzekļi svarīgāki. 

3. Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs 2016. gada 28. jūlijā pieņēma 

lēmumu Nr. 3-16.2/412 “Par lēmuma termiņa pagarināšanu”, kurā noteikts pagarināt 30 dienu 

termiņu lēmuma par apstrīdētā administratīvā pārkāpuma protokola-lēmuma Nr. 580014037 
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izskatīšanai līdz nākamajai Salacgrīvas novada domes sēdei 2016. gada 31. augustam. Lēmums 

paziņots iesniedzējam.    

4. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus, secināms, ka 2016. gada 15. jūlijā iesniedzējs 

transportlīdzekli novietojis stāvēšanai Pērnavas ielā 31, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, vietā, kur 

brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu (nepārtrauktu līniju), tādejādi ir izdarījis 

administratīvo pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta 4. daļas 

6. punktā. Par iepriekš minēto pārkāpumu LAPK 149.10 panta 4. daļas 6. punktā ir paredzēts tikai 

viens soda veids un apmērs – EUR 30  naudas sods.   

5. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 287. panta pirmās daļas pirmo punktu, saskaņā ar 2016.gada 24.augusta Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Skaidrīte Eglīte), Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ:  

 

atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Didža Žibala 

2016. gada 15. jūlija sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 580014037, [..], 

personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..], iesniegto sūdzību noraidīt.  

 

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo daļu lēmumu 

persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc 

deklarētās dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289. panta pirmo 

daļu lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu 

laikā no lēmuma paziņošanas dienas. 

 

Lēmums Nr.318. Pielikumi uz 3 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegumi uz 4 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

21. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580015324 

(ziņo D.Žibals) 

 

1. Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..], personas kods [..],  dzīvesvietas adrese: [..] 

(turpmāk – Iesniedzējs), 2016.gada 22.jūlija iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada 

domē 2016.gada 25.jūlijā ar reģ. Nr.3-16.2/553) par administratīvā pārkāpuma protokolu-

paziņojuma Nr. 580015324 apstrīdēšanu, konstatēja: 

1.1. 2016. gada 17. jūlijā, Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona Sabiedriskās 

kārtības nodaļas kārtībnieks  Didzis Žibals, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

(turpmāk LAPK) 211.3pantu, veica kontroli pār mehānisko transportlīdzekļu apstāšanos un 

stāvēšanu Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā. 

         1.2. Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 2016.gada 17.jūlijā plkst. 18:00 Salacgrīvas novada 

domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Didzis Žibals sastādīja administratīvā pārkāpuma 

protokolu - lēmumu Nr.580015324 (turpmāk – protokols-lēmums) par to, ka tika fiksēta 

transportlīdzekļa [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] (turpmāk - Transportlīdzeklis), novietošana 

stāvēšanai Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā Transporta ielā 2, ceļa zīmes Nr. 523 darbības zonā, 

tādejādi neievērojot Ministru kabineta (02.06.2015) noteikumu Nr. 279 „Ceļu satiksmes noteikumi” 

(turpmāk  – CSN) 122.3. apakšpunkta prasības.  

1.3. Ņemot vērā to, ka minētās automašīnas vadītājs nebija ievērojis CSN 122.3.apakšpunkta 

noteiktās prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa (turpmāk – LAPK) 149.10panta 5.daļas 12.punktā, kārtībnieks Didzis Žibals kā pašvaldības 

pilnvarotā amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3pantu noformēja administratīvā pārkāpuma 

protokolu-lēmumu Nr.580015324 (pielikums Nr.5). Saskaņā ar LAPK 149.10 panta 5.daļas 

12.punktu, transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tika uzlikts 

naudas sods EUR 40 (Četrdesmit eiro)  apmērā. 
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1.4.Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Didzis Žibals iepriekš 

minētās automašīnas atrašanās vietu kā arī esošās ceļa zīmes 2016. gada 17. jūlijā fiksējis ar ierīci 

SAMSUNG SM-A310F  (pielikums Nr.1). 

2. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka uz ielas, kur bija novietota stāvēšanai augstāk 

minētā automašīna, iebraucot nebija ceļazīmes, kas attiecas uz stāvēšanas aizliegumiem. 

3. Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs 2016. gada 28. jūlijā pieņēma 

lēmumu Nr. 3-16.2/411 “Par lēmuma termiņa pagarināšanu”, kurā noteikts pagarināt 30 dienu 

termiņu lēmuma par apstrīdētā administratīvā pārkāpuma protokola-lēmuma Nr. 580015324 

izskatīšanai līdz nākamajai Salacgrīvas novada domes sēdei 2016. gada 31. augustam. Lēmums 

paziņots iesniedzējam.    

4. Apskatot pielikumu Nr.1, nepārprotami var secināt, ka transportlīdzeklis ir novietots 

Transporta ielā 2, Salacgrīvā. Apskatot pielikumu Nr.2, nepārprotami var konstatēt ceļa zīmju Nr. 

523 (Stāvēšanas aizlieguma zona) izvietojumu. Pielikumā Nr.3 ir redzams ceļa zīmju saskaņojums 

ar AS LATVIJAS VALSTS CEĻI Limbažu filiāles ceļu inženieri, kur shematiski attēlots ceļa zīmju 

Nr. 523 un Nr. 524 izvietojums Pērnavas ielā, Tērces ielā, Transporta ielā un Kapu ielā. Savukārt 

Pielikumā Nr.4 shematiski attēlota situācijas shēma (automašīnas stāvēšanas vieta un ceļa zīmju 

izvietojums).  

5. Ministru kabineta (02.06.2015) noteikumu Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi”  

122.3.apakšpunktā noteikts: aizliegts stāvēt 327. ceļa zīmes darbības zonā un – attiecīgi nepāra vai 

pāra datumos – 328. vai 329. ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā, kurā 

iebraukšana apzīmēta ar 523. ceļa zīmi. 

6. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus, secināms, ka 2016. gada 17. jūlijā iesniedzējs 

transportlīdzekli novietojis stāvēšanai Transporta ielā 2, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā,  vietā, uz 

kuru darbojas ceļa zīme Nr. 523 (stāvēšanas aizlieguma zona), tādejādi ir izdarījis administratīvo 

pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta 5. daļas 12. punktā. Par 

iepriekš minēto pārkāpumu LAPK 149.10panta 5.daļas 12.punktā ir paredzēts tikai viens soda veids 

un apmērs – EUR 40  naudas sods.   

7. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 287. panta pirmās daļas pirmo punktu, saskaņā ar 2016.gada 24.augusta Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Didža Žibala 

2016.gada 17.jūlija sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr.580015324, [..], 

personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..] LV-1026, iesniegto sūdzību noraidīt.  

 

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo daļu lēmumu 

persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc 

deklarētās dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289. panta pirmo 

daļu lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu 

laikā no lēmuma paziņošanas dienas. 

 

Lēmums Nr.319. Pielikumi uz 8 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

22. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580015311 

 

1. Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..] 

(turpmāk – Iesniedzējs), 2016.gada 20.jūlija iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada 

domē 2016.gada 21.jūlijā ar reģ. Nr.3-16.2/548) par administratīvā pārkāpuma protokolu-

paziņojuma Nr. 580015311 apstrīdēšanu, konstatēja: 
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1.1. 2016.gada 17.jūlijā, Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona Sabiedriskās 

kārtības nodaļas kārtībnieks  Didzis Žibals, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

(turpmāk LAPK) 211.3pantu, veica kontroli pār mehānisko transportlīdzekļu apstāšanos un 

stāvēšanu Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā. 

         1.2. Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 2016.gada 17.jūlijā plkst. 18:21 Salacgrīvas novada 

domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Didzis Žibals sastādīja administratīvā pārkāpuma 

protokolu - lēmumu Nr.580015311 (turpmāk – protokols-lēmums) par to, ka tika fiksēta 

transportlīdzekļa [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] (turpmāk - Transportlīdzeklis), novietošana 

stāvēšanai Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā Transporta ielā 2, ceļa zīmes Nr. 523 darbības zonā, 

tādejādi neievērojot Ministru kabineta (02.06.2015) noteikumu Nr. 279 „Ceļu satiksmes noteikumi” 

(turpmāk  – CSN) 122.3.apakšpunkta prasības.  

1.3.Ņemot vērā to, ka minētās automašīnas vadītājs nebija ievērojis CSN 122.3.apakšpunkta 

noteiktās prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa (turpmāk – LAPK) 149.10 panta 5.daļas 12.punktā, kārtībnieks Didzis Žibals kā pašvaldības 

pilnvarotā amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3 pantu noformēja administratīvā pārkāpuma 

protokolu-lēmumu Nr. 580015311 (pielikums Nr.5). Saskaņā ar LAPK 149.10 panta 5. daļas 12. 

punktu, transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tika uzlikts naudas 

sods EUR 40 (Četrdesmit eiro)  apmērā. 

1.4.Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Didzis Žibals iepriekš 

minētās automašīnas atrašanās vietu kā arī esošās ceļa zīmes 2016.gada 17.jūlijā fiksējis ar ierīci 

SAMSUNG SM-A310F  (pielikums Nr.1 un Nr.2). 

2. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka nevarēja redzēt ceļa zīmi un tai bija ierobežota 

pārredzamība. 

3. Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs 2016. gada 28. jūlijā pieņēma 

lēmumu Nr. 3-16.2/410 “Par lēmuma termiņa pagarināšanu”, kurā noteikts pagarināt 30 dienu 

termiņu lēmuma par apstrīdētā administratīvā pārkāpuma protokola-lēmuma Nr. 580015311 

izskatīšanai līdz nākamajai Salacgrīvas novada domes sēdei 2016. gada 31. augustam. Lēmums 

paziņots iesniedzējam.    

 4. Ceļa zīmes Nr.523 uzstādītas atbilstoši saskaņojumam ar VAS Latvijas Valsts ceļi 

Limbažu nodaļu (pielikums Nr.3). Aplūkojot attēlus (pielikums Nr.2) redzams, ka 17.07.2016 ceļa 

zīmes Nr. 523 (Stāvēšanas aizlieguma zona) atradās Salacgrīvā uz Transporta, Pērnavas, Kapu, 

Tērces ielām un ceļa zīmes bija labi pārredzamas.  Pielikums Nr. 1 apliecina, ka transportlīdzeklis ir 

novietots pie īpašuma Transporta ielā 2. Pielikumā Nr.4 attēlota situācijas shēma ar ceļa zīmju 

novietojumu, kā arī transportlīdzekļa stāvēšanas vietu. 

5. Ministru kabineta (02.06.2015) noteikumu Nr. 279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk  – 

CSN) 122.3. apakšpunktā noteikts: aizliegts stāvēt 327. ceļa zīmes darbības zonā un – attiecīgi 

nepāra vai pāra datumos – 328. vai 329. ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem 

teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 523. ceļa zīmi.  

6. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus, secināms, ka 2016.gada 17.jūlijā iesniedzējs 

transportlīdzekli novietojis stāvēšanai Transporta ielā 2, Salacgrīvā, tādejādi ir izdarījis 

administratīvo pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta 5. daļas 

12. punktā. Par iepriekš minēto pārkāpumu LAPK 149.10 panta 5. daļas 12. punktā ir paredzēts tikai 

viens soda veids un apmērs – EUR 40  naudas sods.   

7. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 287. panta pirmās daļas pirmo punktu, saskaņā ar 2016.gada 24.augusta Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Didža Žibala 

2016.gada 17.jūlija sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr.580015311, [..], 

personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..], iesniegto sūdzību noraidīt.  
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Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo daļu lēmumu 

persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc 

deklarētās dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289. panta pirmo 

daļu lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu 

laikā no lēmuma paziņošanas dienas. 

 

Lēmums Nr.320. Pielikumi uz 8 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

23. § 

Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580015298 

 

1. Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..], personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..] 

(turpmāk – Iesniedzējs), 2016.gada 20.jūlija iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada 

domē 2016.gada 21.jūlijā ar reģ. Nr.3-16.2/551) par administratīvā pārkāpuma protokolu-

paziņojuma Nr.580015298 apstrīdēšanu, konstatēja: 

1.1. 2016.gada 17.jūlijā Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona Sabiedriskās 

kārtības nodaļas kārtībnieks  Didzis Žibals, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

(turpmāk LAPK) 211.3pantu, veica kontroli pār mehānisko transportlīdzekļu apstāšanos un 

stāvēšanu Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā. 

         1.2. Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 2016.gada 17.jūlijā plkst. 18:01 Salacgrīvas novada 

domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Didzis Žibals sastādīja administratīvā pārkāpuma 

protokolu - lēmumu Nr.580015298 (turpmāk – protokols-lēmums) par to, ka tika fiksēta 

transportlīdzekļa [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] (turpmāk - Transportlīdzeklis), novietošana 

stāvēšanai Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā Transporta ielā 2, ceļa zīmes Nr.523 darbības zonā, 

tādejādi neievērojot Ministru kabineta (02.06.2015) noteikumu Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” 

(turpmāk  – CSN) 122.3. apakšpunkta prasības.  

1.3.Ņemot vērā to, ka minētās automašīnas vadītājs nebija ievērojis CSN 122.3. apakšpunkta 

noteiktās prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa (turpmāk – LAPK) 149.10 panta 5. daļas 12. punktā, kārtībnieks Didzis Žibals kā 

pašvaldības pilnvarotā amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3 pantu noformēja administratīvā 

pārkāpuma protokolu-lēmumu Nr. 580015298 (pielikums Nr.5). Saskaņā ar LAPK 149.10 panta 5. 

daļas 12. punktu, transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tika 

uzlikts naudas sods EUR 40 (Četrdesmit eiro)  apmērā. 

1.4.Salacgrīvas novada domes pilnvarota amatpersona kārtībnieks Didzis Žibals iepriekš 

minētās automašīnas atrašanās vietu kā arī esošās ceļa zīmes 2016.gada 17.jūlijā fiksējis ar ierīci 

SAMSUNG SM-A310F  (pielikums Nr.1 un Nr.2). 

2. Iesniedzēja savā iesniegumā norāda, ka nevarēja atrast ceļa zīmes, kas ziņotu par 

aizliegumu novietot automašīnu, īpaši transporta ielas sākumā.  

3. Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs 2016. gada 28. jūlijā pieņēma 

lēmumu Nr. 3-16.2/409 “Par lēmuma termiņa pagarināšanu”, kurā noteikts pagarināt 30 dienu 

termiņu lēmuma par apstrīdētā administratīvā pārkāpuma protokola-lēmuma Nr. 580015298 

izskatīšanai līdz nākamajai Salacgrīvas novada domes sēdei 2016. gada 31. augustam. Lēmums 

paziņots iesniedzējai.    

4. Ceļa zīmes Nr.523 uzstādītas atbilstoši saskaņojumam ar VAS Latvijas Valsts ceļi Limbažu 

nodaļu (pielikums Nr.3). Aplūkojot attēlus (pielikums Nr.2) redzams, ka 17.07.2016 ceļa zīmes Nr. 

523 (Stāvēšanas aizlieguma zona) atradās Salacgrīvā uz Transporta, Pērnavas, Kapu, Tērces ielām 

un ceļa zīmes bija labi pārredzamas.  Pielikums Nr. 1 apliecina, ka transportlīdzeklis ir novietots pie 

īpašuma Transporta ielā 2. Pielikumā Nr.4 attēlota situācijas shēma ar ceļa zīmju novietojumu, kā 

arī transportlīdzekļa stāvēšanas vietu. 

5. Ministru kabineta (02.06.2015) noteikumu Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk  – 

CSN) 122.3. apakšpunktā noteikts: aizliegts stāvēt 327. ceļa zīmes darbības zonā un – attiecīgi 

nepāra vai pāra datumos – 328. vai 329. ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem 

teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 523. ceļa zīmi.  
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6. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus, secināms, ka 2016. gada 17. jūlijā iesniedzēja 

transportlīdzekli novietojusi stāvēšanai Transporta ielā 2, Salacgrīvā, tādejādi ir izdarījusi 

administratīvo pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta 5. daļas 

12. punktā. Par iepriekš minēto pārkāpumu LAPK 149.10 panta 5. daļas 12. punktā ir paredzēts tikai 

viens soda veids un apmērs – EUR 40  naudas sods.   

7. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 287.panta pirmās daļas pirmo punktu, saskaņā ar 2016.gada 24.augusta Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Didža Žibala 

2016.gada 17.jūlijā sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr.580015298, [..], 

personas kods [..], dzīvesvietas adrese: [..], iesniegto sūdzību noraidīt.  

 

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo daļu lēmumu 

persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc 

deklarētās dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289. panta pirmo 

daļu lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu 

laikā no lēmuma paziņošanas dienas. 

 

Lēmums Nr.321. Pielikumi uz 8 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

24. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa kārtējā taksācijas gada aprēķina, pamatparāda un 

nokavējuma naudas dzēšanu [..] 

(ziņo V.Neimane) 

Ņemot vērā to, ka [..], personas kods [..] (miris [..]), konstatēts nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds par nekustamo īpašumu- zemi [..]  1.2 ha platībā ar kadastra Nr. [..], kas atrodas Liepupes 

pagastā, Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas novada dome izskatīja jautājumu par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu. 

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Salacgrīvas 

novada dome konstatēja sekojošo:  

1. [..] (mantiniekiem) nekustamā īpašuma nodoklis par nekustamo īpašumu -zemi [..] 

1.2 ha platībā, kas atrodas Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā aprēķināts par laika posmu 

līdz 2016.gadam (ieskaitot). 

2. Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par augstāk minēto nekustamo īpašumu pēc 

stāvokļa uz 31.08.2016. sastāda- tekošā taksācijas gada maksājums EUR 14.04, pamatparāds 

EUR 37.40, nokavējuma nauda EUR 8.45. Kopējā nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

dzēsuma summa- EUR 59.89 t.sk. tekošā taksācijas gada maksājums EUR 14.04, 

pamatparāds EUR 37.40 un nokavējuma nauda EUR 8.45.  

3. 2016.gada 28.jūnijā Salacgrīvas novada domē saņemts Vidzemes apgabaltiesas 

zvērināta notāra Daces Ozoliņas sastādītais akts Nr. 2074 “Par mantojuma lietas 

izbeigšanu”, kas sastādīts pamatojoties uz īpašuma atzīšanu par bezmantinieka mantu, jo 

mantojuma atklāšanā, kas tika izsludināts oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 

07.03.2016., mantojuma pieņemšanas termiņš ir beidzies 07.06.2016. un mantinieki nav 

pieteikušies noteiktajā termiņā. 

4. Likumā ,,Par nodokļiem un nodevām" 25.panta trešā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos 

ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma 

naudas un nokavējuma naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās 
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pašvaldības, savukārt šī panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka nodokļa parādus var dzēst 

fiziskai personai - nodokļa maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem 

piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un 

nokavējuma naudas. 

5. Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām" 

25.panta trešo daļu un pirmās daļas 3. punktu, saskaņā ar 2016.gada 24.augusta Finanšu komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

Dzēst [..], personas kods [..], miris [..], nekustamā īpašuma nodokļa kārtējā taksācijas 

gada aprēķinu, pamatparādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu- zemi 1.2 ha platībā 

[..], kas atrodas Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā ar kadastra Nr.[..] – tekošā taksācijas gada 

maksājumu EUR 14.04, pamatparādu EUR 37.40 un nokavējuma naudu EUR 8.45. Kopējā 

dzēsuma summa – EUR 59.89 (piecdesmit deviņi eiro un 89 eiro centi).  

 

Lēmums Nr.322. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

25. § 

Par Valsts kases aizdevumu procentu likmju maiņu 

(ziņo I.Bendrāte) 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr. 363 “Kārtība, kādā 

ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts 

aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 52.punktu 

pašvaldībai ne biežāk kā reizi gadā ir tiesības prasīt pārskatīt procentu likmes, ja starpība starp 

iepriekš noteikto aizdevuma procentu likmi un to likmi, kas tiek piemērota no valsts budžeta 

izsniedzamajiem aizdevumiem atbilstošajā valūtā, ir lielāka par 1% un aizdevuma atmaksas galējais 

termiņš nav īsāks par 2 gadiem. Pamatojoties uz 2016.gada 24.augusta Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 

Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

 Lūgt Valsts kasei izmainīt aizdevumu procentus uz aktuālajām procentu likmēm sekojošiem 

aizdevumiem: 

1. Līgums Nr.A2/1/10/547 19.07.2010. „Jūras siltums kā atjaunojamās enerģijas izmantošana 

Salacgrīvas pilsētas budžeta iestāžu centralizētajā siltumapgādes sistēmā”, aizdevuma summa  

EUR 757 883.70. 

2. Līgums Nr.A2/1/03/349 01.07.2003. „Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas renovācija”, 

aizdevuma summa  EUR 220545.13. 

3. Līgums Nr.A2/1/05/586 04.11.2005. „PII Randa renovācijai”, aizdevuma summa EUR 

225525.18. 

4. Līgums Nr.A2/1/06/686 22.11.2006.„Liepupes pagasta Liepupes vidusskolas renovācijai”, 

aizdevuma summa EUR 154225.08 

5. Līgums Nr.A2/1/06/784 22.12.2006. „Liepupes pagasta padomes Duntes Tautas nama 

renovācijai”, aizdevuma summa EUR 93710.34 

6. Līgums Nr.A2/1/07/86 29.03.2007. „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju 

baseinos”, aizdevuma summa EUR 219432.44. 

7. Līgums Nr.A2/1/07/87 29.03.2007. „Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas pilsētas ar 

lauku teritoriju Korģenes, Kuivižu, Svētciema un Vecsalacas ciemos”, aizdevuma summa  

EUR 875222.68. 

8. Līgums Nr.A2/1/07/239 01.06.2007. „Pašvaldības ceļu „Kalnsolas –Roņi un „Baznīca-Pidas 

- Pagasta padome” posma “baznīca-Pidas remontiem”, aizdevuma summa EUR 206502.81. 
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9. Līgums Nr.A2/1/07/272 05.06.2007. „Liepupes vidusskolas ēdināšanas bloka renovācija”, 

aizdevuma summa EUR 86641.51. 

10. Līgums Nr.A2/1/08/999 19.12.2008. „Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

Austrumlatvijas upju baseinos” īstenošanai”, aizdevuma summa EUR 491208,08. 

11. Līgums Nr.A2/1/09/229 19.06.2009. „Latvijas -Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas 

projekta “Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas reģionā” īstenošanai”, aizdevuma 

summa EUR 190486.96. 

 

Lēmums Nr.323.  

 

26. § 

Par nodomu protokola noslēgšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi biedrības „TRĪS REIZ TRĪS” (reģistrācijas                  

Nr. 40008039619) 2016.gada 19.augusta iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 

2016.gada 22.augustā ar reģ. Nr.3-16.2/606) novada atbalsta saņemšana pasaules latviešu 3x3 

nometnes rīkošanai 2017.gadā Salacgrīvā, un nodomu protokola slēgšanu. Pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomajās 

funkcijās ietilpst rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, un 

saskaņā ar 2016.gada 22.augusta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 

24.augusta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Noslēgt ar biedrību „TRĪS REIZ TRĪS” (reģistrācijas Nr. 40008039619, juridiskā adrese: 

Rīga, Murjāņu iela 59) nodomu protokolu par sadarbību biedrības 2017.gada 23.-30.jūlijā plānotā 

pasākuma “3x3 saiets Salacgrīvā” organizēšanā, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Lēmums Nr.324. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

27. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par 

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

(ziņo K.Ķemers; debatēs piedalās J.Cīrulis, N.Tiesnesis, D.Straubergs; izsakās I.Bendrāte) 

 

Ņemot vērā to, ka tika nopirkta jauna automašīna VW PASSAT, un saskaņā ar 2016.gada 

24.augusta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu 2014.gada 17.decembra lēmumā 

Nr.454 ”Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”: 

 

Pielikuma Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” sekojošu ierakstu 

izteikt jaunā redakcijā: 

 

Automašīnas marka Valsts Nr. Īpašnieks 

Autobenzīns 

E-95, A-98 

Ziemā Vasarā 
VW PASSAT HO445 Salacgrīvas novada dome 

(domes priekšsēdētājs) 

6.4 5.8 
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Lēmums Nr.325. Informācija par degvielas patēriņa normām pēc CSDD datiem uz 1 lp. pievienota 

protokolam. 

 

 

28. § 

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.Somes-

Tiesneses 2016.gada 30.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/249), 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 2016.gada 24.augusta Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina), 

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.§), papildinot 

lēmuma 1.punktu ar šādu apakšpunktu: 

 

„1.57. T-kreklam ar vienkrāsas apdruku – 3,51 EUR” 

  

Lēmums Nr.326. Iesniegums uz 1 lp. un maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

29. § 

Par RO „Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze” projekta „Baznīcas ēkas atjaunošanas 

2.kārta – torņa atjaunošana un pārseguma (bēniņu) siltināšana” līdzfinansēšanu 

 

Saskaņā ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai aktivitātes 19.2.2. „Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.2. rīcības „Vēsturiskā kultūras mantojuma saglabāšana” 

nosacījumiem projektam „Baznīcas ēkas atjaunošanas 2.kārta – torņa atjaunošana un pārseguma 

(bēniņu) siltināšana” nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām 

izmaksām t.i. 2 000 EUR (divi tūkstoši eiro). Projekta kopējās izmaksas 20 000 EUR (divdesmit 

tūkstoši eiro).  

Izskatījusi RO „Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze” (reģ. Nr. 90000227716) valdes 

priekšsēdētāja Kaspara Runča 2016.gada 5.augusta iesniegumu (reģ.Nr.3-16/582), pamatojoties uz 

nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas 

apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 (protokols Nr.9; 2.§), saskaņā ar 2016.gada 

24.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Projekta „Baznīcas ēkas atjaunošanas 2.kārta – torņa atjaunošana un pārseguma (bēniņu) 

siltināšana” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām 

izmaksām, t.i. 2 000 EUR (divi tūkstoši eiro). 

 

Lēmums Nr.327. Iesniegumi uz 5 lp. pievienoti protokolam. 
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30. § 

Par siltumenerģijas tarifu Tirgus ielas 7, Salacgrīvā katlu mājā 

(ziņo J.Auziņš; debatēs piedalās D.Straubergs, J.Cīrulis; izsakās I.Lazdiņa) 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi SIA „ENERGOLUX” (reģ. Nr.40103511350, 

juridiskā adrese: „Vecvimbas 1”, Berģi, Garkalnes novads) 2016.gada 17.marta iesniegumu 

(reģ.Nr.3-16.2/200) un 2016.gada 17.augusta iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/602) par siltumenerģijas 

tarifa izmaiņām katlu mājā Tirgus ielā 7, Salacgrīvā, ar lūgumu 2016./2017.gada apkures sezonai 

noteikt jaunu apkures tarifu - 64.62 EUR/MWh plus PVN. Iesniegumā norādīts, ka SIA 

„ENERGLUX” ir veicis šķeldas katliekārtu uzstādīšanu ar LIAA atbalstu. 

Salacgrīvas novada domes enerģētiķis, veicot iesniegtā tarifa projekta pārbaudi atbilstoši 

2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumam Nr.1/7 

„Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, konstatēja, ka SIA 

„ENERGOLUX” iesniegtais tarifa projekts atbilst likumā noteiktajām prasībām un izmaksu 

pozīcijas ir samērīgas. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43.1 panta trešo daļu, 

2013.gada 6.jūnija deleģēšanas līguma Nr.3-25.3/320 17.punktu, saskaņā ar 2016.gada 24.augusta 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
 

1. Noteikt, ka siltumenerģijas gala tarifs no katlu mājas Salacgrīvā, Tirgus ielā 7 siltumapgādes 

pakalpojumam ir 64.62 EUR/MWh + PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

2. Izdarīt šādus grozījumus ar SIA „ENERGOLUX” (reģ. Nr.40103511350, juridiskā adrese: 

„Vecvimbas 1”, Berģi, Garkalnes novads) 2013.gada 6.jūnijā noslēgtajā deleģēšanas līgumā              

Nr. 3-25.3/320: 

2.1. iekļaut līgumā nosacījumu, ka apkures tarifs tiek pārskatīts, gadījumos, ja pieprasītā 

siltumenerģijas apjoma izmaiņa ir lielāka nekā 10%. Šis nosacījums ir attiecināms 

gadījumos, ja tiek pieslēgti vai atslēgti objekti no centralizētā tīkla vai pieslēgtajos objektos 

ir veikti energoefektivitātes ieviešanas pasākumi. Tarifu pārskata ne vēlāk kā viena 

kalendārā mēneša laikā no konkrētā pasākuma ieviešanas vai nodošanas ekspluatācijā.  

2.2. iekļaut līgumā nosacījumu, ka apkures tarifs tiek pārskatīts, ja kurināmā cenas izmaiņa ir 

lielāka par 20%. 

2.3. iekļaut līgumā nosacījumu, ka apkures tarifs tiek pārskatīts, ja kopkapitāla rentablitāte 

sasniedz 10%. 

2.4. iekļaut līgumā nosacījumu, ka apkures tarifs pirms kārtējās apkures sezonas tiek pārskatīts, 

ja atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumam Nr.1/7 par 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, 31.15. punktā ir 

plānots izmaksu samazinājums par vismaz 5% pamatojoties uz komersanta iesniegto 

bankas izziņu par procentu maksājumu grafiku nākamajam gadam. 

2.5. iekļaut līgumā nosacījumu, ka ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms kredīta pamatsummas 

atmaksas iesniedz jaunu tarifa projektu, neiekļaujot projektā par attiecīgā kredīta iegādāto 

pamatlīdzekļu nolietojumu. 

3. Veikt grozījumus 2013.gada 6.jūnija deleģēšanas līgumā Nr.3-25.3/320, iekļaujot šī lēmuma 

1.un 2.punktā noteikto. Vienošanos par grozījumiem 2013.gada 6.jūnija deleģēšanas līgumā 

Nr.3-25.3/320 noslēgt pēc vienošanās projekta saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijā. 

4. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.oktobrī. 

 

Lēmums Nr.328. Iesniegumi uz 10 lp. un aprēķini uz 1 lp. pievienoti protokolam. 
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31.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

31.1. § 

Iesniegums par apkures nodrošināšanu pašvaldībai piederošajās kopmītnēs 

Kr.Barona  ielā 6a, Ainažos 

(ziņo J.Auziņš; debates piedalās J.Cīrulis, D.Straubergs, L.Jokste; izsakās K.Ķemers, I.Bendrāte) 

 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, 

Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

nolemj atbalstīt Salacgrīvas novada domes enerģētiķa J.Auziņa sagatavoto priekšlikumu par 

apkures nodrošināšanu pašvaldībai piederošajās kopmītnēs Kr.Barona ielā 6a, Ainažos no esošās 

katlu mājas, lēmumprojektā „Par saistošo noteikumu Nr. B–9 „Grozījumi Salacgrīvas novada 

domes 2016.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos Nr. B-8 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 

2016.gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu” iekļaut grozījumus, no rezerves fonda 

plānojot izdevumus EUR 14964 ēkas Kr.Barona 6A, Ainažos apkures sakārtošanai ar piezīmi, ka 

investīcijas uzsākamas pēc tam, kad noskaidrotas katlu mājas Kr.Barona ielā 6, Ainažos 

īpašumtiesības.      

 

Lēmums Nr.329. Iesniegumi uz 2 lp. un aprēķini uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

31.2. § 

Par šķūņa ar pagrabu Zītaru ielā 2, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā 

uzņemšanu domes bilancē 

 

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu un to, ka uz 

pašvaldības īpašumā esošās zemes ar kadastra numuru 6672 005 0216 atrodas ēka –šķūnis  ar 

pagrabu Zītaru ielā 2, kurš nav reģistrēts VZD Kadastra informācijas sistēmā kā pašvaldības 

īpašums, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

Uzņemt domes bilancē šķūni ar pagrabu, kadastra apz. 66752 005 2016 002, Zītaru ielā 2, 

Korģenē, Salacgrīvas pagastā 61 kvm platībā ar kadastrālo vērtību 141,00 EUR. 

 

Lēmums Nr.330.  

 

 

32. § 

Par saistošo noteikumu Nr.B–9 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 20.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. B-8 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa, D.Straubergs, E.Birkenbergs; izsakās K.Ķemers) 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem 

saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 31.augusta lēmumu Nr.329. 

 

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 

2016.gada 24.augusta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita 
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Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-9 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 

20.jūlija saistošajos noteikumos Nr.B-8 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada 

pamata un speciālo budžetu”” (lēmuma pielikums Nr.1). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-9 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.331. Pielikums uz 12 lp. pievienots protokolam. 

 

 

33. § 

Par Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojuma iepirkuma rezultātiem un 2016.gadā budžetā 

piešķirtiem līdzekļiem pirmsskolas izglītības iestāžu 5.-6.gadīgo audzēkņu ēdināšanai obligātās 

apmācības laikā, saskaņā ar 2016.gada 22.augusta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

un 2016.gada 24.augusta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu cenas ēdināšanai ar 2016. gada 1. septembri: 

1.1. Pirmsskolas audzēkņiem 
1.1.1. brokastis, pusdienas un launags (01.09.-31.05.)  EUR 3.20 dienā  

1.1.2. brokastis un pusdienas (01.09.-31.05.)   EUR 2.20 dienā 

1.1.3. pusdienas un launags  (01.09.-31.05.)   EUR 2.30 dienā 

1.1.4. pusdienas (01.09.-31.05.)     EUR 1.60 dienā 

1.1.5. pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas,  

launags no 01.06-23.06; 15.08.-31.08 (10 porcijas)  EUR 7.55 dienā 

1.2. Skolēniem 

1.2.1. pusdienas 1.- 4.klases audzēkņiem    EUR 1.85 diena 

1.2.2. pusdienas 5. – 12. klašu skolēniem    EUR 2.30 dienā  

1.2.3. brokastis        EUR 0.80 dienā  

1.2.4. launags        EUR 0.95 dienā 

 

2. Apstiprināt vecāku maksu ēdināšanu ar 2016. gada 1. septembri: 

2.1. Pirmsskolas audzēkņiem 
2.1.1. brokastis, pusdienas un launags (01.09.-31.05.) 

1.-4. gadus veciem bērniem     EUR 1.99 dienā  

2.1.2. brokastis un pusdienas (01.09.-31.05.) 

   1.-4. gadus veciem bērniem     EUR 1.56 dienā 

2.1.3. pusdienas un launags (01.09.-31.05.) 

  1.-4. gadus veciem bērniem     EUR 1.52 dienā 

2.1.4. pusdienas(01.09.-31.05.) 1.-4. gadus veciem bērniem EUR 1.14 dienā 

2.1.5. pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas,  

launags no 01.06-23.06; 15.08.-31.08 (10 porcijas)  EUR 4.20 dienā 
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2.2. Skolēniem 

2.2.1. pusdienas 5. – 12. klašu skolēniem    EUR 1.27 dienā  

2.2.2. brokastis        EUR 0.50 dienā  

2.2.3. launags        EUR 0.50 dienā 

 

3. Apstiprināt domes dotāciju ēdināšanai ar 2016. gada 1. septembri: 

3.1. 3.3 Pirmsskolas audzēkņiem 

3.1.1. brokastis, pusdienas un launags (01.09.-31.05.) 

   1.-4. gadus veciem bērniem     EUR 1.21 dienā  

3.1.2. brokastis, pusdienas un launags (01.09.-31.05.) 

 5.-6. gadus veciem bērniem     EUR 3.20 dienā  

3.1.3. brokastis un pusdienas(01.09.-31.05.) 

  1.-4. gadus veciem bērniem     EUR 0.64 dienā 

3.1.4. brokastis un pusdienas (01.09.-31.05.) 

   5.-6. gadus veciem bērniem     EUR 2.20 dienā 

3.1.5. pusdienas un launags (01.09.-31.05.)  

  1.-4. gadus veciem bērniem     EUR 0.78 dienā 

3.1.6. pusdienas un launags 01.09.-31.05. 

 5.-6. gadus veciem bērniem     EUR 2.30 dienā 

3.1.7. pusdienas(01.09.-31.05.) 1.-4. gadus veciem bērniem EUR 0.46 dienā 

3.1.8. pusdienas (01.09.-31.05.) 5.-6. gadus veciem bērniem EUR 1.60 dienā 

3.1.9. pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas,  

launags (01.06-23.06; 15.08.-31.08) (10 porcijas)  EUR 3.35 dienā 

3.2. Skolēniem 

3.2.1. pusdienas 1.- 4.klases audzēkņiem    EUR 0.43 diena 

3.2.2. pusdienas 5. – 12. klašu skolēniem    EUR 1.03 dienā  

3.2.3. brokastis        EUR 0.30 dienā  

3.2.4. launags        EUR 0.45 dienā 

 

4. Liepupes vidusskolas direktors ir atbildīgs par skolēnu vecāku laicīgu informēšanu par 

ēdināšanas 

      pakalpojumu cenām.  

5. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri  

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 

19.augusta lēmumu Nr.303 „Par Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas 

pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu”.  

 

Lēmums Nr.332.  

 

34. § 

Par pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas 

ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojuma iepirkuma rezultātiem un 2016.gadā budžetā 

piešķirtiem līdzekļiem pirmsskolas izglītības iestāžu 5.-6.gadīgo audzēkņu ēdināšanai obligātās 

apmācības laikā, saskaņā ar 2016.gada 22.augusta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

un 2016.gada 24.augusta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu cenas bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2016.gada 

1.septembri: 
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1.1. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  EUR 3.06 dienā  

1.2. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem  EUR 3.49 dienā  

1.3. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

pusdienas (01.09.-31.05.) 5-6 gadu veciem bērniem   EUR 1.71 dienā  

1.4. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags (1.06.-31.08.) pie kopējā bērnu  

skaita izglītības iestādē 8 un mazāk     EUR 6.70 dienā 

1.5. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas  

1.-4. klases audzēkņiem      EUR 1.99 dienā  

1.6. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas  

5.-9.klases audzēkņiem      EUR 2.13 dienā 

 

2. Apstiprināt vecāku maksu par bērnu un skolēnu ēdināšanu ar 2016.gada 1.septembri: 

2.1. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  EUR 1.85 dienā  

2.2. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 4 gadu veciem bērniem  EUR 1.99 dienā  

2.3. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags (01.06.-31.08.) 

5-6 gadu veciem bērniem, 

 pie kopējā bērnu skaita izglītības iestādē 9 un vairāk  EUR 1.99 dienā  

2.4. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags (1.06.-31.08.) pie kopējā bērnu  

skaita izglītības iestādē 8 un mazāk      EUR 4.20 dienā 

2.5. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 5.-9.klasei  EUR 1.27 dienā  

 

3. Apstiprināt domes dotāciju bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2016. gada 1.septembri: 

3.1. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  EUR 1.21 dienā  

3.2. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 4 gadu veciem bērniem  EUR 1.50 dienā  

3.3. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags (01.09.-31.05.) 

5-6 gadu veciem bērniem      EUR 3.49 dienā  

3.4. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags 5-6 gadu veciem bērniem 

(01.06.-31.08.) pie kopējā bērnu skaita  

izglītības iestādē 9 un vairāk      EUR 1.50 dienā  

3.5. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

pusdienas (01.09.-31.05.) 5-6 gadu veciem bērniem   EUR 1.71 dienā  

3.6. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”  

brokastis, pusdienas, launags (1.06.-31.08.) pie kopējā bērnu  

skaita izglītības iestādē 8 un mazāk     EUR 2.50 dienā 

3.7. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 1.-4.klasei  EUR 0.57 dienā  

3.8. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 5.- 9.klasei  EUR 0.86 dienā  

4. Izglītības iestāžu vadītāji ir atbildīgi par bērnu un skolēnu vecāku savlaicīgu informēšanu par 

ēdināšanas pakalpojumu cenām. 

5. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri. 

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 

19.augusta lēmumu Nr. 301 „Par Pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr.Valdemāra 

Ainažu pamatskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes 

dotācijas daļas apstiprināšanu”.  
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Lēmums Nr.333.  

 

 

35. § 

Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, 

vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojuma iepirkuma rezultātiem un 2016.gadā budžetā 

piešķirtiem līdzekļiem pirmsskolas izglītības iestāžu 5.-6.gādīgo audzēkņu ēdināšanai obligātās 

apmācības laikā, saskaņā ar 2016.gada 22.augusta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

un 2016.gada 24.augusta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita 

Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu cenas bērnu ēdināšanai ar 2016.gada 1.septembri: 

1.1. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  EUR 2.14 dienā  

1.2. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem  EUR 2.38 dienā  

1.3. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,  

launags (1.06. - 31.08.) pie kopējā bērnu skaita izglītības  

iestādē 50-31 - 1-3 gadu veciem bērniem   EUR 2.95 dienā  

1.4. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,  

launags no (1.06. -31.08.) pie kopējā bērnu skaita izglītības  

iestādē 50-31 - 4-6 gadu veciem bērniem   EUR 3.15 dienā 

1.5. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,  

launags no (1.06. - 31.08.) pie kopējā bērnu skaita izglītības  

iestādē 30-16 - 1-3 gadu veciem bērniem   EUR 3.44 dienā  

1.6. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,  

launags no (1.06. -31.08.) pie kopējā bērnu skaita izglītības  

iestādē 30-16 - 4-6 gadu veciem bērniem   EUR 3.65 dienā 

1.7. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,  

launags no (1.06. -31.08.) pie kopējā bērnu skaita izglītības  

iestādē 15 un mazāk - 1-3 gadu veciem bērniem   EUR 4.58 dienā  

1.8. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,  

launags no (1.06. -31.08.) pie kopējā bērnu skaita izglītības  

iestādē 15 un mazāk - 4-6 gadu veciem bērniem   EUR 4.79 dienā 

1.9. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem   

(01.09.-31.05.)       EUR 3.34 dienā  

1.10. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem   

(01.09.-31.05.)       EUR 3.55 dienā  

1.11. PII „Vilnītis” filiālē Korģenē 

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  

(1.09-31.05)       EUR 7.10 dienā 

1.12. PII „Vilnītis” filiālē Korģene  

brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem   

(1.09-31.05)       EUR 7.32 dienā  

    

2. Apstiprināt vecāku maksu par bērnu ēdināšanu ar 2016.gada 1.septembri: 

2.1.  Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”  
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 brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  EUR 1.85 dienā  

2.2.  Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”  

 brokastis, pusdienas, launags 4 gadu veciem bērniem  EUR 1.99 dienā  

2.3. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”  

 brokastis, pusdienas, launags (01.06.-31.08.) pie kopējā bērnu 

skaita izglītības iestādē 51 un vairāk  

5-6 gadu veciem bērniem      EUR 1.99 dienā  

2.4. Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

launags no (1.06. -31.08.) pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 50-31 - 1-3 gadu veciem bērniem    EUR 2.66 dienā  

2.5. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

 launags no (1.06. -31.08.) pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 50-31 - 4-6 gadus veciem bērniem   EUR 2.76 dienā  

2.6.  Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

launags no (1.06. -31.08.) pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 30-16 - 1-3 gadu veciem bērniem    EUR 3.06 dienā  

2.7. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

 launags no (1.06. -31.08.) pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 30-16 - 4-6 gadus veciem bērniem   EUR 3.06 dienā  

2.8. Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

launags no (1.06. -31.08.) pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 15 un mazāk - 1-3 gadu veciem bērniem   EUR 4.20 dienā  

2.9. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

 launags no (1.06. -31.08.) pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 15 un mazāk - 4-6 gadus veciem bērniem  EUR 4.20 dienā 

2.10.  PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  

(01.09.-31.05.)       EUR 1.85 dienā  

2.11. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā  

brokastis, pusdienas, launags 4 gadu veciem bērniem  

(01.09.-31.05.)       EUR 1.99 dienā  

2.12. PII „Vilnītis” filiālē Korģenē  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem 

 (01.09.-31.05.)       EUR 1.85 dienā  

2.13.  PII „Vilnītis” filiālē Korģenē  

brokastis, pusdienas, launags 4 gadu veciem bērniem 

  (01.09.-31.05.)       EUR 1.99 dienā  

 

3. Apstiprināt domes dotāciju bērnu ēdināšanai ar 2016. gada 1.septembri: 

3.1. Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” 

 brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  EUR 0.29 dienā  

3.2. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”  

brokastis, pusdienas, launags 4 gadu veciem bērniem  EUR 0.39 dienā  

3.3. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”  

brokastis, pusdienas, launags 5-6 gadu veciem bērniem  EUR 2.38 dienā  

3.4. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”  

brokastis, pusdienas, launags (01.06.-31.08.) pie kopējā bērnu 

skaita izglītības iestādē 51 un vairāk  

5-6 gadu veciem bērniem      EUR 0.39 dienā  

3.5. Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

launags no (1.06. -31.08.) pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 50-31 - 1-3 gadu veciem bērniem    EUR 0.29 dienā  

3.6. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

 launags no (1.06. -31.08.) pie kopējā bērnu skaita izglītības 
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iestādē 50-31 - 4-6 gadus veciem bērniem   EUR 0.39 dienā  

3.7.  Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

launags no (1.06. -31.08.) pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 30-16 - 1-3 gadu veciem bērniem    EUR 0.38 dienā  

3.8. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

 launags no (1.06. -31.08.) pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 30-16 - 4-6 gadus veciem bērniem   EUR 0.59 dienā  

3.9. Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

launags no (1.06. -31.08.) pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 15 un mazāk - 1-3 gadu veciem bērniem   EUR 0.38 dienā  

3.10. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas, 

 launags no (1.06. -31.08.) pie kopējā bērnu skaita izglītības 

iestādē 15 un mazāk – 4-6 gadus veciem bērniem  EUR 0.59 dienā 

3.11.  PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem  

(01.09.-31.05.)       EUR 1.49 dienā  

3.12. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā  

brokastis, pusdienas, launags 4 gadu veciem bērniem  

(01.09.-31.05.)       EUR 1.56 dienā  

3.13. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā  

brokastis, pusdienas, launags 5-6 gadu veciem bērniem  

(01.09.-31.05.)       EUR 3.55 dienā  

3.14. PII „Vilnītis” filiālē Korģenē  

brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem 

 (01.09.-31.05.)       EUR 5.25 dienā  

3.15.  PII „Vilnītis” filiālē Korģenē  

brokastis, pusdienas, launags 4 gadu veciem bērniem 

  (01.09.-31.05.)       EUR 5.33 dienā  

3.16. PII „Vilnītis” filiālē Korģenē  

brokastis, pusdienas, launags 5-6 gadu veciem bērniem 

  (01.09.-31.05.)       EUR 7.32 dienā  

 

4. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par bērnu un skolēnu vecāku laicīgu informēšanu par 

ēdināšanas pakalpojumu cenām. 

5. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri. 

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 19.augusta lēmumu Nr. 

302 „Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas 

apstiprināšanu, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu”( ar 

grozījumiem lēmums Nr.232. no 18.05.2016.).  

 

Lēmums Nr.334.  

 

36. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr. 20 „Par 

pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2016.gadā” 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas nolikuma 59.punktu un 

65.punktu, Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas direktores pienākumu izpildītājas 

I.Dubultes 2016.gada 15.augusta iesniegumiem (reģistrēti ar reģ.Nr.3-18/256 un reģ.Nr.3-18/257), 

saskaņā ar 2016.gada 22.augusta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 

24.augusta Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, 
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Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Izdarīt šādus grozījumus 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr.20 „Par pašvaldības finansējumu 

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2016.gadā”: 

1. Papildināt lēmumu ar 6. punktu sekojošā redakcijā: 

„6.Piešķirt papildus finansējumu Salacgrīvas novada audzēkņu programmai “Augstu 

sasniegumu sports” 3988 euro (trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi euro) 

dambretes nodaļas 11 audzēkņu un trennera dalībai Pasaules jaunatnes čempionātā 64 

lauciņu dambretē Kranevo (Bulgārijā) no 21.augusta līdz 6.septembrim.” 

2. Papildināt lēmumu ar 7. punktu sekojošā redakcijā: 

„7.Piešķirt papildus 2595.35 euro (divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro 35 

 centi) licencētās burāšanas programmas trenera darba algas samaksai.” 

 

Lēmums Nr.335. Iesniegumi uz7  lp. un Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas profesionālās 

ievirzes izglītības programmas burāšanā kopija uz 9 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

37. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr.47 "Par 

finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „Ainažu Kauss - 2016”" 

Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par 

lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos Skaidrīte Eglīte. 

 

Izskatījusi biedrības „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” (reģ. Nr.40008132166) 

valdes priekšsēdētāja G.Kopštāla 2016.gada 29 augusta iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/617) par 

papildus finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „Ainažu Kauss -2016”, pamatojoties uz 

Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas novada domei 

finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts ar 19.08.2009. 

domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2016.gada 24.augusta Finanšu komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR- 9 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija 

Jokste, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izdarīt grozījumu 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr.47 “Par finansiālu atbalstu 

motokrosa sacensībām Ainažu Kauss – 2016”, papildinot ar 5.punktu sekojošā redakcijā: 

“5. Piešķirt  papildus finansējumu motokrosa sacensībām „Ainažu kauss -2016” 

4000 euro (četri tūkstoši euro), ja “Ainažu kauss -2016” ir arī Baltijas čempionāts”. 

2. Slēgt vienošanos pie 2016.gada 30.marta līguma Nr 3-25.3/164.  

3. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieci vispārīgos jautājumos Skaidrīti Eglīti parakstīt 

lēmuma 2.punktā minēto  vienošanos.  

 

Lēmums Nr.336. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

Informācija 

 

1.Par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi līdz 2016.gada 1.jūlijam 

Ziņo I.Lazdiņa (informācija uz 8 lp. pievienota protokolam). 

 

D.Straubergs informē, ka Salacgrīvas novada domē viesojās delegācija no Gruzijas Gori 

pašvaldības un ka ir saņemts uzaicinājums apmeklēt Gori pilsētu.  
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J.Cīrulis informē, ka saņemta dāvana no SIA “Grupa 93”, kurai pievienota kartiņa ar sekojošu 

tekstu: 

“Salacgrīvas novada domei un darba grupai! 

Paldies par veiksmīgu sadarbību dzelzceļa līnijas Rail Baltica plānošanā un apsveicam ar MK 

lēmumu! 

Priecīgu vasaru vēlot, Grupa 93”  

J.Cīrulis uzskata, ka ētisku un juridisku apsvērumu dēļ Salacgrīvas novada dome dāvanu nevar 

pieņemt, ierosina to 2016.gada 6.septembrī nodot Rail Baltica iedzīvotāju konsultatīvai darba grupai 

un nosūtīt vēstuli SIA “Grupa 93”.  

Deputāti atbalsta J.Cīruļa priekšlikumu. 

 

I.Tiesnese informē, ka saņemts piedāvājums ar dronu (bezpilota lidaparātu) veikt foto un video 

materiālu sagatavošanu pašvaldības vajadzībām, ierosina izskatīt iespējas izmantot šo piedāvājumu 

pašvaldības prezentācijas materiāla izstrādei. 

Deputāti atbalsta I.Tiesneses  priekšlikumu.    

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:15. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (01.09.2016.) 

 

 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (01.09.2016.) 


