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

LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Nr.1
Salacgrīvā

2016.gada 27.janvārī

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr.1 “Par Salacgrīvas novada domes saistošo noteikumu
publicēšanas vietu” apstiprināšanu
2. Par atļauju domes izpilddirektoram savienot valsts amatpersonas amatus ar citu amatu
3. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumā Nr. 361 „Par
Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu”
4. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
5. Par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos
slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu
6. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu kases aparātam “Samsung”
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Liepupe 4” - 1, Liepupē, Liepupes pagastā
pārdošanu par nosacīto cenu
8. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4 “Krogi”, Liepupes
pagastā, Salacgrīvas novadā, nodošanu īpašumā nekustamā īpašuma pircējam
9. Par būves “Tūjas mols”, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā uzņemšanu domes
bilancē
10. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.268 “Par ceļa
posma „Vārpas-Rozēni” Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu bez atlīdzības valstij
Zemkopības ministrijas personā”
11. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.marta lēmumā Nr.101 “Par
pašvaldības zemes gabala “Lakači”, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu”
12. Par 2011.gada 3.janvāra nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu Ostas ielā 3,
Salacgrīvā
13. Par īres tiesību piešķiršanu [..]
14. Par 2015.gada 1.februāra dzīvokļa [..] īres līguma Nr. 8-2.6/6 pagarināšanu
15. Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 2004.gada 5.maija atļaujā Nr.3
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabalam Salacgrīvas novada teritorijā
17. Par saistošo noteikumu Nr. B–11 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015. gada pamata
un speciālā budžeta izpildi” apstiprināšanu
18. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā

19. Par ieguldījumu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā”
projekta „Maģistrālā ūdensvada un pievadu izbūve Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas
Aizsaules ielā” realizācijai
20. Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2016.gadā
21. Par Salacgrīvas novada izglītības iestāžu nolikuma konkursam „Labākais absolvents”
apstiprināšanu
22. Par finansiālu atbalstu biedrības „Smiltis pa gaisu” rīkotajiem pasākumiem 2016.gadā
23. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada redzes invalīdu grupai
24. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai
25. Par finansējuma piešķiršanu pensionāru sveikšanai dzimšanas dienās
26. Par finansiālu atbalstu Latvijas Sarkanā krusta Salacgrīvas nodaļai
27. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo draudzei
28. Par finansiālu atbalstu Lielsalacas evaņģēliski luteriskās draudzes ērģeļmūzikas koncertiem
29. Par finansiālu atbalstu biedrības „Dvēseles dziesma” koncertbraucienam uz Horvātiju
30. Par finansiālu atbalstu biedrības „Metsepoles Līvu Kultūras centrs ” rīkotajam pasākumam
“Senās uguns nakts Liepupē”
31. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība”
32. Par finansiālu atbalstu Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva”
33. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Mēs Korģenei”
34. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Svētciema attīstības biedrība”
35. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Vecāki- Ainažu jaunatnei”
36. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Kuivižu jahtklubs”
37. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Marmots”
38. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas lauku sieviešu biedrībai „Mežābele”
39. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Dzintarlāse”
40. Par finansiālu atbalstu foto biedrībai ”Salacgrīva”
41. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA”
42. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss””
43. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam”
44. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „SALACA””
45. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”SUPERAKTĪVS”
46. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība”
47. Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „Ainažu Kauss - 2016”
48. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva”
49. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Veixmes””
50. Par finansiālu atbalstu biedrības ”Sporta klubs „Veixmes”” dalībai florbola turnīrā
Dresdenē, Vācijā 2016.gadā
51. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sprints A”
52. Par saistošo noteikumu Nr. B-1 "Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016. gada pamata un
speciālo budžetu" apstiprināšanu
53. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.82 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
54. Par viena iemītnieka uzturēšanas izmaksām pašvaldības iestādē „Veco ļaužu mītne
„Sprīdīši””
55. Par II Ziemeļvidzemes Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursa nolikuma
apstiprināšanu
56. Par Spartakiādes “Salacgrīva – 2016.gads” nolikuma apstiprināšanu
57. Par Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem “Kortu valdnieks” nolikuma
apstiprināšanu
58. Par Salacgrīvas novada florbola čempionāta 3:3 nolikuma apstiprināšanu
59. Par Salacgrīvas novada dambretes kausa izcīņas nolikuma apstiprināšanu
60. Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta zolē nolikuma apstiprināšanu
61. Par Salacgrīvas novada volejbola nakts turnīra 4:4 nolikuma apstiprināšanu
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62. Par Salacgrīvas novada novusa čempionāta nolikuma apstiprināšanu
63. Par Salacgrīvas novada kausa izcīņas basketbolā nolikuma apstiprināšanu
64. Par Salacgrīvas novada futbola kausa izcīņas nolikuma apstiprināšanu
65. Par Salacgrīvas novada kausa izcīņas volejbolā nolikuma apstiprināšanu
Informācija
1.Par Salacgrīvas novada bāriņtiesas 2015.gada pārskata ziņojumu
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Anda Alsberga, Māris Trankalis, Andris Zunde,
Aleksandrs Rozenšteins, Lija Jokste, Aija Kirhenšteine, Ilona Balode, Eduards Ādmīdiņš
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada
domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste,
Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja, Digna Būmane – Salacgrīvas
novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja,
Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja, Sandra Kuka – Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolas direktore, Antra Paegle – Salacgrīvas nobada domes izglītības speciāliste, Ineta
Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas
novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Kristaps Močāns – Sporta un atpūtas kompleksa
“Zvejnieku parks” pārvaldnieks, Katrīna Borozdina – Salacgrīvas novada mūzikas skolas direktore,
Anita Holma – Salacgrīvas novada domes sociālā diensta vadītāja, Maruta Pirro – Salacgrīvas
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
NepiedalāsDeputāti: Sanita Šlekone (personiski iemesli), Inga Čekaļina (personiski iemesli), Gints Šmits
(personiski iemesli), Normunds Tiesnesis (personiski iemesli)
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus izteikt priekšlikumus par sagatavoto sēdes
darba kārtību.
Deputāte A.Alsberga ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut informatīvu jautājumu par situāciju
Liepupes pagasta pārvaldē.
Deputāti atbalsta A.Alsbergas ierosinājumu.
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 65
jautājumiem un 2 informatīviem jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt sekojošu sēdes darba
kārtību:
1. Par saistošo noteikumu Nr.1 “Par Salacgrīvas novada domes saistošo noteikumu
publicēšanas vietu” apstiprināšanu
2. Par atļauju domes izpilddirektoram savienot valsts amatpersonas amatus ar citu amatu
3. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumā Nr. 361 „Par
Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu”
4. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
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5. Par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos
slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu
6. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu kases aparātam “Samsung”
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Liepupe 4” - 1, Liepupē, Liepupes pagastā
pārdošanu par nosacīto cenu
8. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4 “Krogi”, Liepupes
pagastā, Salacgrīvas novadā, nodošanu īpašumā nekustamā īpašuma pircējam
9. Par būves “Tūjas mols”, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā uzņemšanu domes
bilancē
10. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.268 “Par ceļa
posma „Vārpas-Rozēni” Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu bez atlīdzības valstij
Zemkopības ministrijas personā”
11. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.marta lēmumā Nr.101 “Par
pašvaldības zemes gabala “Lakači”, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu”
12. Par 2011.gada 3.janvāra nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu Ostas ielā 3,
Salacgrīvā
13. Par īres tiesību piešķiršanu [..]
14. Par 2015.gada 1.februāra dzīvokļa [..] pagastā īres līguma Nr. 8-2.6/6 pagarināšanu
15. Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 2004.gada 5.maija atļaujā Nr.3
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabalam Salacgrīvas novada teritorijā
17. Par saistošo noteikumu Nr. B–11 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015. gada pamata
un speciālā budžeta izpildi” apstiprināšanu
18. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā
19. Par ieguldījumu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā”
projekta „Maģistrālā ūdensvada un pievadu izbūve Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas
Aizsaules ielā” realizācijai
20. Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2016.gadā
21. Par Salacgrīvas novada izglītības iestāžu nolikuma konkursam „Labākais absolvents”
apstiprināšanu
22. Par finansiālu atbalstu biedrības „Smiltis pa gaisu” rīkotajiem pasākumiem 2016.gadā
23. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada redzes invalīdu grupai
24. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai
25. Par finansējuma piešķiršanu pensionāru sveikšanai dzimšanas dienās
26. Par finansiālu atbalstu Latvijas Sarkanā krusta Salacgrīvas nodaļai
27. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo draudzei
28. Par finansiālu atbalstu Lielsalacas evaņģēliski luteriskās draudzes ērģeļmūzikas koncertiem
29. Par finansiālu atbalstu biedrības „Dvēseles dziesma” koncertbraucienam uz Horvātiju
30. Par finansiālu atbalstu biedrības „Metsepoles Līvu Kultūras centrs ” rīkotajam pasākumam
“Senās uguns nakts Liepupē”
31. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība”
32. Par finansiālu atbalstu Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva”
33. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Mēs Korģenei”
34. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Svētciema attīstības biedrība”
35. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Vecāki- Ainažu jaunatnei”
36. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Kuivižu jahtklubs”
37. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Marmots”
38. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas lauku sieviešu biedrībai „Mežābele”
39. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Dzintarlāse”
40. Par finansiālu atbalstu foto biedrībai ”Salacgrīva”
41. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA”
42. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss””
43. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam”
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44. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „SALACA””
45. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”SUPERAKTĪVS”
46. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība”
47. Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „Ainažu Kauss - 2016”
48. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva”
49. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Veixmes””
50. Par finansiālu atbalstu biedrības ”Sporta klubs „Veixmes”” dalībai florbola turnīrā
Dresdenē, Vācijā 2016.gadā
51. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sprints A”
52. Par saistošo noteikumu Nr. B-1 "Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016. gada pamata un
speciālo budžetu" apstiprināšanu
53. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.82 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
54. Par viena iemītnieka uzturēšanas izmaksām pašvaldības iestādē „Veco ļaužu mītne
„Sprīdīši””
55. Par II Ziemeļvidzemes Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursa nolikuma
apstiprināšanu
56. Par Spartakiādes “Salacgrīva – 2016.gads” nolikuma apstiprināšanu
57. Par Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem “Kortu valdnieks” nolikuma
apstiprināšanu
58. Par Salacgrīvas novada florbola čempionāta 3:3 nolikuma apstiprināšanu
59. Par Salacgrīvas novada dambretes kausa izcīņas nolikuma apstiprināšanu
60. Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta zolē nolikuma apstiprināšanu
61. Par Salacgrīvas novada volejbola nakts turnīra 4:4 nolikuma apstiprināšanu
62. Par Salacgrīvas novada novusa čempionāta nolikuma apstiprināšanu
63. Par Salacgrīvas novada kausa izcīņas basketbolā nolikuma apstiprināšanu
64. Par Salacgrīvas novada futbola kausa izcīņas nolikuma apstiprināšanu
65. Par Salacgrīvas novada kausa izcīņas volejbolā nolikuma apstiprināšanu
Informācija
1.Par situāciju Liepupes pagasta pārvaldē
2.Par Salacgrīvas novada bāriņtiesas 2015.gada pārskata ziņojumu
1.§
Par saistošo noteikumu Nr.1 “Par Salacgrīvas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas
vietu” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta piekto daļu, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 “Par Salacgrīvas novada domes saistošo noteikumu
publicēšanas vietu” saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju (pielikums Nr.2).
Lēmums Nr.1. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
2. §
Par atļauju domes izpilddirektoram savienot valsts amatpersonas amatus ar citu amatu
(ziņo D.Straubergs)
1. Adresāts
Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars Ķemers (turpmāk tekstā – Persona).
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2. Prasījums
Salacgrīvas novada dome, 2015.gada 9.decembrī saņēmusi Personas iesniegumu, kurā
persona lūdz sniegt atļauju valsts amatpersonu amatu savienošanai, t.i., sniegt atļauju Personai
savienot Salacgrīvas novada domes izpilddirektora amatu ar amatiem Salacgrīvas novada domē
šādu komisiju sastāvā: pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa, Salacgrīvas novada
domes pastāvīgās iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieka, pasažieru komercpārvadājumu
licencēšanas komisijas locekļa, deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas priekšsēdētāja,
metu konkursa žūrijas komisijas locekļa un komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts
pārbaudījumiem locekļa amatā.
3. Procesa dalībnieku viedokļi un argumenti
3.1. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā
– Likums) 8.1 panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas
(institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma līguma noslēgšanas vai
pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai)
lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu.
Likuma 8.1panta piektās daļas 1. un 2.punkts nosaka, ka šajā likumā noteiktajos gadījumos
valsts institūcijai, saņemot lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir
pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai,
un mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu
savienošanai.
Lai varētu pieņemt pamatotu lēmumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu
amatu, ir jāizvērtē:
1) vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu;
2) vai amatu savienošana nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām;
3) vai amatu savienošana nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai.
3.2. Persona iesniegumā norāda, ka minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada un
tiešo amatu pienākumu pildīšanai nekaitē.
4. Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums
Saskaņā ar Likumu interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic
citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts
amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.
Personas amats Salacgrīvas novada pašvaldībā: Salacgrīvas novada domes izpilddirektors
atbilst valsts amatpersonas statusam un saskaņā ar Likuma 6.panta otro daļu, 7.panta piektās daļas
4.punktu, valsts amatpersonai, ievērojot Likuma nosacījumus, ir noteikti vispārējie un speciālie
amatu savienošanas ierobežojumi, un tieši, valsts amatpersonas amatu ir atļauts savienot ar:
1) ar ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas
amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās;
2) citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir
saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
Personas amati Salacgrīvas novada pašvaldības izveidotās komisijās: pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas loceklis, Salacgrīvas novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja vietnieks, pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas loceklis, deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas priekšsēdētājs, metu konkursa žūrijas komisijas loceklis un
komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudījumiem loceklis atbilst valsts amatpersonas
amatam saskaņā ar Likuma 4.panta otro daļu. Saskaņā ar Likuma 7.panta sestās daļas
nosacījumiem, Likuma 4.panta otrā daļā minētās amatpersonas var savienot valsts amatpersonas
amatu tikai ar
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
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3) amatu arodbiedrībā;
4) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma
izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
5) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”,
ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes
vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Persona par darbu iepriekš minētajā komisijās atlīdzību nesaņem.
Likuma 8.1 panta trešā daļa nosaka, ka amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas)
rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma
uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu.
Saskaņā ar Likuma 8.1 panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļaujas
izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas minēti šā panta
piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu maiņa
nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) atceļ lēmumu par atļaujas
izsniegšanu amatu savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāskata saistīti ar
Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. un 3.punktu (atcelšanas
atruna).
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un iegūto
informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Personai savienot amatus.
5. Lēmums
Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar Likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi, 6.panta
otro daļu, 7.panta piekto daļu, 7.panta sesto daļu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, kā arī
ņemot vērā to, ka zemāk minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai, saskaņā ar 2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj:
5.1. Atļaut Personai savienot valsts amatpersonas amatus – domes izpilddirektora amatu ar
pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa, Salacgrīvas novada domes pastāvīgās
iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieka, pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas
locekļa, deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas priekšsēdētāja, metu konkursa žūrijas
komisijas locekļa un komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudījumiem locekļa amatu un
otrādi;
5.2. Atļaut Personai savstarpēji savienot amatus šādās Salacgrīvas novada pašvaldības
izveidotās komisijās: pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa, Salacgrīvas novada
domes pastāvīgās iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieka, pasažieru komercpārvadājumu
licencēšanas komisijas locekļa, deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas priekšsēdētāja,
metu konkursa žūrijas komisijas locekļa un komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts
pārbaudījumiem locekļa amatu
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 81.panta
sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar
atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Salacgrīvas
novada domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un
varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
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Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu – šo
lēmumu Personai ir tiesības apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.2. Administratīvais akts uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
3. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumā Nr. 361 „Par
Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu”
Pamatojoties uz 2016.gada 18.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2016.gada 201.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus 2015.gada
24.septembra lēmumā Nr. 361 „Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba
algas apstiprināšanu”:
1. Apstiprināt Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas valsts mērķdotācijas finansēto
direktora tarifikācijas sarakstu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Liepupes vidusskolas valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikācijas
sarakstu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.2.
3. Lēmums piemērojams ar 01.01.2016.
Lēmums Nr.3. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
4. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz PII Vilnītis vadītājas D.Vilemsones 2016.gada 12.janvāra iesniegumu
(reģ.Nr.3-18/15) un Veco ļaužu mītnes “Sprīdīši” direktora vietas izpildītājas A.Lūses 2016.gada
20.janvāra iesniegumu (reģ.Nr. 3-18/27), saskaņā ar 2016.gada 20.janvāra un 25.janvāra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus 2014.gada 17.decembra lēmumā
Nr.454 ”Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” (ar
grozījumiem 28.01.2015 lēmums Nr.19; 18.02.2015. lēmums Nr.78; 19.08.2015. lēmums Nr.299; 24.09.2015. lēmums
Nr.359;21.10.2015. lēmums Nr. 402; 29.12.2015. lēmums Nr.485):

1. Mainīt lēmuma 3.punktā noteikto automašīnas OPEL Zafira (Večo ļaužu mītne Sprīdīši)
ar valsts Nr. CV149 stāvvietu, nosakot jaunu stāvvietu:
Automašīnas marka
OPEL ZAFIRA (Veco ļaužu mītne Sprīdīši)

Valsts Nr.
GV 149

Stāvvieta
‘Mazsprīdīši”, Salacgrīvas pagasts

2. No pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” izslēgt
sekojošu ierakstu:
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Dīzeļdegviela
Automašīnas marka

Valsts Nr.

Īpašnieks
Ziemā

Vasarā

[..]

[..]

Patapināta pirmsskolas
izglītības iestādei “Vilnītis”
[..]

6.6

6

[..]

[..]

Patapināta Mūzikas skolai [..]

8.8

8

3. Papildināt pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” ar
sekojošu ierakstiem:
Dīzeļdegviela
Automašīnas marka Valsts Nr.
Īpašnieks
Ziemā
Vasarā
[..]

[..]

Patapināta Mūzikas skolai
un pirmsskolas izglītības
iestādei “Vilnītis” [..]

7,81

7,1

Lēmums Nr.4. Iesniegumi uz 3 lp. un informācija par degvielas patēriņa normām pēc CSDD datiem
uz 1 lp. pievienoti protokolam.
5. §
Par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos
slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisijas 2016.gada 11.janvāra
protokolu par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes
ūdeņos slēgtā izsolē nosolītajiem zvejas rīkiem (44 (četrdesmit četri) zivju tīkli, līdz 50 m
(piekrastes ūdeņos izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā), ņemot vērā 2016.gada 20.janvāra
Attīstības un Finanšu komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jānis
Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča
piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles rezultātus saskaņā ar pievienoto sarakstu (pielikums Nr.1).
2. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.februārī.
Lēmums Nr.5. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
6. §
Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu kases aparātam “Samsung”
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29. decembra lēmumu Nr.497 „Par
kases aparāta “Samsung” nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu”, 2016.gada 11.janvāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas protokolu Nr.1, visaugstāko nomas maksu mēnesī nosolījusi Salacgrīvas
lauku sieviešu biedrība “Mežābele”. Saskaņā ar 2016.gada 20.janvāra Attīstības un Finanšu
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komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs
Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2016.gada 11.janvārī notikušās Salacgrīvas pašvaldības kustamās mantas - kases
aparāta “Samsung” ER 250L, šasijas Nr.106004 nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Saskaņā ar 2016.gada 11.janvāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas protokolu Nr.1, apstiprināt 2016.gada 13.janvārī noslēgto kases
aparāta “Samsung” nomas līgumu Nr. 8-2.5/1 ar Salacgrīvas lauku sieviešu biedrība
“Mežābele”, reģ. nr. 40008075747, nosakot kases aparāta nomas maksu mēnesī EUR 1,35.
3. Noteikt nomas termiņu 1 (viens) gads, ar tiesībām pagarināt to uz 4 (četriem) gadiem.
4. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli.
Lēmums Nr.6.
7. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Liepupe 4” - 1, Liepupē, Liepupes pagastā
pārdošanu par nosacīto cenu
(debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs/ izsakās D.Lejniece)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumu Nr.364 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Liepupe 4” - 1, Liepupē, Liepupes pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” (protokols Nr.12; 56.§)
un ņemot vērā to, ka pirmpirkuma tiesīgā persona, [..] ir samaksājis nekustamā īpašuma nosacīto
cenu EUR 557 (pieci simti piecdesmit septiņi euro), saskaņā ar 2016.gada 20.janvāra Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa
„Liepupe 4” - 1, Liepupē, Liepupes pagastā, kadastra Nr.6660 900 0347 pārdošanu par
nosacīto cenu EUR 557 (pieci simti piecdesmit septiņi euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar
[..], personas kods [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.7. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
8. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4 “Krogi”, Liepupes
pagastā, Salacgrīvas novadā, nodošanu īpašumā nekustamā īpašuma pircējam
(debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs/ izsakās D.Lejniece, D.Būmane)
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās
daļas 5.punktu, Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.oktobra lēmumu Nr. 365 „Par pašvaldības
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4 “Krogi”, Liepupes pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās
cenas un atkārtota atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” un ņemot vērā to, ka [..], personas
kods [..] ir izpildījusi nomaksas pirkuma līguma saistības par dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Krogi”,
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Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 900 0345 un samaksājusi visu 2014.gada 14.decembrī
noslēgtajā nomaksas pirkuma līgumā Nr. 9-3/36 noteikto dzīvokļa pirkuma cenu EUR 1 000,00
(viens tūkstotis euro), kā arī saskaņā ar 2016.gada 20.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs
Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4 “Krogi”,
Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 900 0345, Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto
cenu EUR 1 000,00 (viens tūkstotis euro) un īpašuma tiesību pāreju [..], personas kods [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.8. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
9. §
Par būves “Tūjas mols”, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā uzņemšanu domes
bilancē
(ziņo D.Straubergs/ debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs)
Pamatojoties 2015.gada 2.oktobra Salacgrīvas novada būvvaldes atzinumu Nr.13-13-13 par
būves “Tūjas mols” pārbaudi un konstatēto, ka uz zemes vienības ar kadastra apz. 6660 003 0537,
kas atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 15.panta otrajai daļai ir pašvaldības valdījumā, atrodas
inženierbūve, kas nav reģistrēta zemesgrāmatā, ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 10. punktu, balstoties uz 2016.gada 20.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs
Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt domes bilancē daudzuma vienībā līdz novērtēšanai inženierbūvi “Tūjas mols”, kas
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apz. 6660 003 0537 ar īpašuma kadastra Nr.6660 003
0539.
Lēmums Nr.9. Atzinums par būves pārbaudi uz 3 lp. pievienots protokolam.
10. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.268 “Par ceļa
posma „Vārpas-Rozēni” Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu bez atlīdzības valstij
Zemkopības ministrijas personā”
Ņemot vērā akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”, Nekustamie īpašumi, Nekustamo
īpašumu vadītājas ieteikumus un saskaņā ar 2016.gada 20.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs
Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
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1. Papildināt Salacgrīvas novada domes 2011.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.268 “Par ceļa posma
„Vārpas-Rozēni” Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu bez atlīdzības valstij
Zemkopības ministrijas personā” lēmuma lemjošo daļu:
1.1. “Nodot valstij Zemkopības ministrijas personā meža apsaimniekošanas un aizsardzības
funkciju nodrošināšanai īpašumā bez atlīdzības pašvaldības autoceļa „Sauleskalna ceļš” posmu 0,8
km garumā un zemi zem tā 0,98 ha platībā, Salacgrīvas novada, Ainažu pagastā ar kadastra Nr.
6625 003 0489, kas izvietots zemes vienībā ar kadastra apz. 6625 003 0469.
1.2. “Noteikt aizliegumu Zemkopības ministrijai nekustamo īpašumu “Sauleskalna ceļš”, kadastra
Nr. 6625 003 0489, kas izvietots zemes vienībā ar kadastra apz. 6625 003 0469, atsavināt un
apgrūtināt to ar lietu tiesībām, kā arī noteikt pienākumu Zemkopības ministrijai bez atlīdzības
nodot nekustamo īpašumu Salacgrīvas novada pašvaldībai, ja tas netiek izmantots meža
apsaimniekošanas un aizsardzības nodrošināšanai, attiecīgi par to izdarīt atzīmi zemesgrāmatā.”
Lēmums Nr.10. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
11. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.marta lēmumā Nr.101 “Par
pašvaldības zemes gabala “Lakači”, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu”
Ņemot vērā 2015.gada 21.decembrī Salacgrīvas novada domē saņemto SIA “UP Group”,
reģ. Nr.40103661511, valdes locekļa Gata Baumaņa iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/897) par 2015.gada
7.aprīlī noslēgtajā zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/27 punktā Nr.5.1.11. noteiktā termiņa
pagarinājumu līdz 2016.gada 31.jūlijam un saskaņā ar 2016.gada 20.janvāra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs
Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumu iepriekš minētajā lēmumā un lēmuma punktu 2.2. izteikt jaunā redakcijā:
“2.2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – kokapstrādes uzņēmuma celtniecībai. SIA „UP
Group” ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.jūlijam iesniegt saskaņošanai Salacgrīvas
novada domei informāciju par ēkām (būvēm), kādas ir paredzētas izbūvēt uz iznomāta
zemesgabala. Ja SIA „UP Group” neveic iepriekš minētā nosacījuma izpildi, pašvaldībai ir
tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu.”
2. Izdarīt attiecīgos grozījumus 2015.gada 7.aprīlī noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr. 8-

2.1/27.
Lēmums Nr.11. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
12. §
Par 2011.gada 3.janvāra nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu Ostas ielā 3,
Salacgrīvā
(ziņo D.Straubergs)
Ņemot vērā biedrības “Salacgrīvas novada pensionāru biedrība” valdes priekšsēdētājas Aijas
Kirhenšteines 2016.gada 11. janvārī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr. 316.2/26) ar lūgumu pagarināt 2011.gada 3.janvārī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu
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pašvaldības nekustamā īpašumā Salacgrīvā, Ostas ielā 3, kadastra Nr. 6615 001 0041 001, balstoties
uz 08.06.2010. MK noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību” 9.punktu, likuma "Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums” 6.1 panta pirmo daļu, 2016.gada 20.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju
sēžu atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs
Rozenšteins, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aija Kirhenšteine balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2011.gada 3.janvārī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu par pašvaldības
nekustamā īpašumā Salacgrīvā, Ostas ielā 3, kadastra Nr. 6615 001 0041 001 (pirmā stāva
telpa 26,5 kv.m platībā), iznomāšanu “Salacgrīvas novada pensionāru biedrība”
ārstnieciskās vingrošanas veikšanai līdz 2021.gada 31.janvārim.
2. Izdarīt attiecīgos grozījumus 2011.gada 3.janvārī noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas
līgumā.
Lēmums Nr.12. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
13. §
Par īres tiesību piešķiršanu [..]
(ziņo D.Būmane)
[..]
2. Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz
rakstveidā izīrētājs un īrnieks”, taču saskaņā ar Civillikuma 1488.panta nosacījumiem, ja
darījumam jābūt noslēgtam rakstiskā formā, bet tas nav izdarīts, tad darījumam, ko izpildījušas abas
puses ir tādas pašas sekas, kādas tam būtu, ja tas būtu uzrakstīts, ņemot vērā 2016.gada 18.janvāra
Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2016.gada 20.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs
Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
2.1. Piešķirt īres tiesības [..], personas kods [..], uz dzīvokli [..], 29,9 kv. m platībā.
2.2. Noteikt īres maksu vienam mēnesim 0,14 eur par vienu kvadrātmetru.
2.3. Noteikt īres līguma termiņu 5 gadi.
Lēmums Nr.13. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 20.01.2016.
izziņa Nr.3.1.10/ 38 uz 1 lp. pievienoti protokolam.
14. §
Par 2015.gada 1.februāra dzīvokļa [..] īres līguma Nr. 8-2.6/6 pagarināšanu
[..]
2. Pamatojoties uz iepriekš minēto un to, ka [..] ar ģimenes locekļiem turpina dzīvot dzīvoklī
[..], kā arī ņemot vērā likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 5.pantu, 11.pantu,
saskaņā ar 2016.gada 18.janvāra Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2016.gada 20.janvāra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
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Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Pagarināt piešķirtās īres tiesības (dzīvokļa īres līgums 8-2.6/6 no 2015.gada 1.februāra) [..]
(personas kods [..]) uz pašvaldības dzīvokli [..] ar platību 45,7 kv.m.
2.2. [..] noslēgt dzīvokļu īres līgumu līdz 2016.gada 1.februārim.
2.3. Noteikt īres maksu 0,20 EUR par vienu kv.m mēnesī.
2.4. Noteikt īres līguma termiņu 1 gads.
Lēmums Nr.14. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 15.01.2016.
atzinums Nr.1.14.1/ 20 uz 1 lp. pievienoti protokolam.
15. §
Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 2004.gada 5.maija atļaujā Nr.3
Izskatot AS “Latvijas valsts meži”, reģ. Nr.40003466281, 2016.gada 14.janvāra iesniegumu
(reģ. Nr.3-12/59) un klātpievienoto Valsts vides dienesta 2015.gada 28.augusta derīgo izrakteņu
ieguves limitu, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka:
1.1. Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome 2004.gada 5.maijā ir izdevusi VAS
“Latvijas valsts meži”, reģ. Nr.000346628, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.3,
kas ir derīga līdz 2028.gada 7.jūlijam.
1.2. AS “Latvijas valsts meži”, reģ. Nr.40003466281, savā iesniegumā lūdz izdarīt
grozījumus bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr.3 – mainīt rekvizītus, grozīt vides
aizsardzības prasības, papildināt atļauju ar 2.pielikumu, mainīt atļaujas 3.pielikumu.
1.3. Likuma “Par zemes dzīlēm” 9.panta 5.punkts nosaka, ka zemes dzīļu izmantošanas
licenci vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniedz derīgo izrakteņu ieguvei vai
zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanai — uz laiku līdz 25 gadiem.
1.4. LR Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu
izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”
32.punkts nosaka, ka licencei vai atļaujai ir šādi pielikumi:
32.1. zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi (prasības, kuras jāievēro, izmantojot zemes
dzīles);
32.2. licencei ģeoloģiskajai izpētei, licencei vai atļaujai derīgo izrakteņu ieguvei – karte vai
plāns, kurā attēlotas licences vai atļaujas adresāta īpašumā vai lietojumā esošo zemesgabalu robežas
un licences laukuma robeža ar robežpunktiem un kuram pievienota tabula ar robežpunktu
koordinātām (izņemot šo noteikumu 4.punktā minētos gadījumus);
32.3. licencei vai atļaujai derīgo izrakteņu ieguvei (izņemot pazemes ūdeņus) – dienesta
noteiktais derīgo izrakteņu ieguves limits.
Šo noteikumu 33.punkts nosaka, ka atļauju izsniedz uz laika posmu, kas noteikts derīgo
izrakteņu ieguves limitā.
2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz Likuma “Par zemes dzīlēm” 9.panta 5.punktu
un 13.panta 5.punktu, un LR Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 “Zemes
dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas
kārtība” 32. un 33.punktu, un saskaņā ar 2016.gada 20.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs
Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
2.1. Izdarīt sekojošus grozījumus Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada
5.maijā izdotās bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr.3 (turpmāk – Atļauja):
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2.1.1. Aizstāt Atļaujas titullapā vārdus “Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome” ar
vārdiem “Salacgrīvas novada dome”.
2.1.2. Aizstāt Atļaujas titullapā vārdus “VAS “Latvijas valsts meži”, filiāle Rietumvidzemes
mežsaimniecība, reģ. Nr.000346628” ar vārdiem “AS “Latvijas valsts meži, reģ. Nr.40003466281”.
2.1.3. Papildināt Atļaujas titullapā vārdus un ciparus “Nr.3” ar vārdiem un cipariem
“Nr.3/2004 ar grozījumiem Nr.1”.
2.1.4. Apstiprināt Atļaujas 1.pielikumu “Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi” (lēmuma
1.pielikums).
2.1.5. Apstiprināt Atļaujas 2.pielikumu “Atradnes “Stienūži IV” atļaujas licences laukuma
izvietojuma plāns ar robežpunktu koordinātām” (lēmuma 2.pielikums).
2.1.6. Iekļaut kā Atļaujas 3.pielikumu Valsts vides dienesta 28.08.2015. izdoto dokumentu
“Derīgo izrakteņu ieguves limits”, kas izsniegts AS “Latvijas valsts meži”.
Lēmums Nr.15. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.
16. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabalam Salacgrīvas novada teritorijā
(ziņo I.Cīrule)
Izskatījusi SIA „Novadmērnieks”, reģ. Nr.44103086130, 2016.gada 15.janvāra iesniegumu
(reģ. Nr.3-16.1/49) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu
nekustamajos īpašumos “Ķēniņi”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr.66720040141,
“Šķūnis “Šķilteri””, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr.66720040248, “Princeses”,
Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr.66720040471, ietilpstošo zemes vienību
apvienošanai un atbilstoši LR Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktam un 31.punktam, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta
pirmajai daļai, kā arī saskaņā ar Attīstības komitejas 2016.gada 20.janvāra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajos īpašumos “Ķēniņi”, Salacgrīvas pag.,
Salacgrīvas nov., kadastra Nr.66720040141, “Šķūnis “Šķilteri””, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.,
kadastra Nr.66720040248, “Princeses”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra
Nr.66720040471, ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 66720040141, 66720040248
un 66720040471 apvienošanai.
2. Nekustamajos īpašumos “Ķēniņi”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra
Nr.66720040141, “Šķūnis “Šķilteri””, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra
Nr.66720040248, “Princeses”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr.66720040471,
ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 66720040141, 66720040248 un 66720040471
apvienošanas rezultātā izveidotajai:
2.1.Zemes vienībai Nr.1 ar platību 2,8914 ha (platība precizējama pēc zemes gabala instrumentālās
uzmērīšanas dabā) zemes gabalam noteikt sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
- Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001) – 1,6914 ha platībā;
- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)–1,20 ha platībā.
2.2. Zemes vienības daļā, kura līdz apvienošanai bija nekustamā īpašuma “Ķēniņi”, Salacgrīvas
pag., Salacgrīvas nov., sastāvā, zemei un ēkām saglabāt nosaukumu un adresi “Ķēniņi”,
Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
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2.3. Zemes vienības daļā, kura līdz apvienošanai bija nekustamā īpašuma “Šķūnis “Šķilteri””
sastāvā, zemei un ēkām mainīt nosaukumu un adresi no “Šķūnis “Šķilteri””, Salacgrīvas pag.,
Salacgrīvas nov. uz “Ķēniņi”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
2.4. Zemes vienības daļā, kura līdz apvienošanai bija nekustamā īpašuma “Princeses”, Salacgrīvas
pag., Salacgrīvas nov., sastāvā, zemei un ēkām mainīt nosaukumu un adresi no “Princeses”,
Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov. uz “Ķēniņi”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Lēmums Nr.16. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
17. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–11 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015. gada pamata un
speciālā budžeta izpildi” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa, D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar
2015.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-11 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada
pamata un speciālā budžeta izpildi” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-11 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.17. Pielikums uz 29 lp. pievienots protokolam.
18. §
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā
[..]
2. Pamatojoties uz [..] likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 5.pantu,
13.panta pirmās daļas 1.punktu, ceturtās daļas 1.punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar 2016. gada
19.janvāra Sociālā dienesta atzinumu, 2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. nomāt no SIA „Kuivižu osta”, Reģ. Nr. 44103028452, adrese Pērnavas iela 49a, Salacgrīva
nekustamā īpašuma Pērnavas iela 49a atpūtas kompleksa sastāvā esošo kempinga namiņu [..], kas
sastāv no dzīvojamās telpas 36.26 kv.m platībā un terases 20,4kv.m platībā, lai [..] sniegtu
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Telpas nomāt no 2016.gada 18. janvāra līdz 2016.gada
1.jūnijam.
2.2. Līdz 2016.gada 1.jūnijam izīrēt [..] un tās ģimenes locekļiem [..] Salacgrīvas novada
pašvaldības nomātās nekustamā īpašuma Pērnavas iela 49a atpūtas kompleksa sastāvā esošo
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kempinga namiņu [..], kas sastāv no dzīvojamās telpas 36.26kv.m platībā un terases 20,4kv.m
platībā.
Lēmums Nr.18. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 19.01.2016.
atzinums Nr.1.14.1/22 uz 1 lp. pievienoti protokolam.
19. §
Par ieguldījumu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā”
projekta „Maģistrālā ūdensvada un pievadu izbūve Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas
Aizsaules ielā” realizācijai
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par
publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 62.pantu, 63.pantu un
saskaņā ar 2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta
„Maģistrālā ūdensvada un pievadu izbūve Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas Aizsaules ielā”
realizācijai naudas līdzekļus EUR 24334 (divdesmit četri tūkstoši trīs simti trīsdesmit četri
euro) apmērā.
2. Pamatkapitāla palielinājumu apmaksāt dalībnieku sapulces lēmumā par pamatkapitāla
palielināšanu noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no dienas, kad dalībnieku
sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.
3. Uzdot sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam
Krūmiņam trīs mēnešu laikā no dienas, kad dalībnieku sapulce pieņēmusi lēmumu par
pamatkapitāla palielināšanu, veikt nepieciešamās darbības LR Uzņēmumu reģistrā saistībā ar
pamatkapitāla palielināšanu.
Lēmums Nr.19. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
20. §
Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2016.gadā
(ziņo J.Cīrulis/ debatēs piedalās A.Alsberga)
Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 54.punktu un 56.punktu,
2015.gada 14.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2015.gada 16.decembra
un 2016.gada 20.janvāra Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodrošināt pašvaldības finansējumu 70 753.00 euro (septiņdesmit tūkstoši septiņi simti
piecdesmit trīs euro) Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas (tālāk Sporta skola)
2016.gada pamatbudžetam, atbilstoši Salacgrīvas novada audzēkņu skaitam, saskaņā ar
iesniegto budžeta pieprasījumu (pielikums Nr.1).
2. Gadījumā, ja Limbažu novada pašvaldība samazina iesniegtajā budžeta pieprasījumā
(pielikums Nr.1) noteikto pašvaldības finansējumu, Salacgrīvas novada pašvaldības
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finansējuma apjoms var tikt samazināts proporcionāli Limbažu novada pašvaldības
finansējuma samazinājuma apjomam.
3. Saskaņā ar Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas iesniegto pieprasījumu tāmi ar
pielikumiem piešķirt Salacgrīvas novada sporta skolas audzēkņu programmai „Augstu
sasniegumu sports” 20’271 euro (divdesmit tūkstoši divi simti septiņdesmit viens euro)
starptautiskajām mācību – treniņu nometnēm, dalībai Eiropas un Pasaules čempionātos, tai
skaitā:
2.1. dambrete – 6’100 euro;
2.2. vieglatlētika – 1’059 euro;
2.3. smaiļošana un kanoe airēšana – 11’912 euro;
2.4. sporta stipendija sportistam Kasparam Tīkleniekam 1’200 euro .
Lēmums Nr.20. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 58 lp. pievienoti protokolam.
21. §
Par Salacgrīvas novada izglītības iestāžu nolikuma konkursam „Labākais absolvents”
apstiprināšanu
(ziņo A.Paegle)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada izglītības iestāžu direktoru padomes 2015.gada
4.novembra iesniegumu (reģ.Nr. 3-18/307), saskaņā ar 2015.gada 14.decembra Izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 16.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada izglītības iestāžu nolikumu konkursam “Labākais absolvents”
saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 23.maija lēmumu Nr.237 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu nolikuma konkursam “Labākais absolvents”
apstiprināšanu” (protokols Nr.7; 3.§).
Lēmums Nr.21. Pielikums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada izglītības iestāžu direktoru padomes sēdes
protokols uz 1 lp. pievienoti protokolam.
22. §
Par finansiālu atbalstu biedrības „Smiltis pa gaisu” rīkotajiem pasākumiem 2016.gadā
Izskatījusi Salacgrīvas biedrības „Smiltis pa gaisu” 2015.gada 6.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.
3-16.2/650) par finansiālu atbalstu biedrības rīkotajiem pasākumiem 2016.gadā, pamatojoties uz
Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas novada domei
finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts 19.08.2009. ar
domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2015.gada 14.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un 2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai „Smiltis pa gaisu” 609.60 euro (seši simti deviņi euro, 60 centi) 2016.gadā
rīkoto pasākumu atbalstam.
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2. Salacgrīvas novada biedrībai „Smiltis pa gaisu” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas
novada vārdu.
3. Slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu ar biedrību „Smiltis pa gaisu” (reģ.Nr.
50008192881) un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.22. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam.
23. §
Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada redzes invalīdu grupai
(ziņo D.Straubergs)
Izskatījusi Salacgrīvas novada redzes invalīdu grupas vadītājas F.Mennikas 2015.gada
19.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/687), pamatojoties uz 2015.gada 14.decembra Sociālo un
veselības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2016.gada
20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Salacgrīvas novada redzes invalīdu grupas aktivitātes ar 200 euro (divi simti euro).
2. Finansējumu paredzēt sociālā dienesta budžetā.
Lēmums Nr.23. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam.
24. §
Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai
Izskatījusi Salacgrīvas novada pensionāru biedrības (reģ.Nr.40008104251) valdes
priekšsēdētājas A.Kirhenšteines 2015.gada 2.novembra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/736),
pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, 5.9. punktu un ņemot vērā to,
ka finanšu pieprasījumā norādītais izlietojuma mērķis ir domes atbalstīta prioritāte, kuras
realizēšanai ir nepieciešams finansējums, kā arī saskaņā ar 2015.gada 14.decembra Sociālo un
veselības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2016.gada
20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aija
Kirhenšteine balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 4390 euro (četri tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro) Salacgrīvas novada pensionāru
biedrības aktivitāšu atbalstam un 2840 euro (divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro)
Salacgrīvas novada gadskārtējo novada senioru svētku rīkošanai, saskaņā ar Salacgrīvas
novada pensionāru biedrības iesniegto pasākumu izdevumu tāmi.
2. Deleģēt Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai rīkot gadskārtējos novada senioru svētkus.
3. Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014.
ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada
dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
4. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas novada pensionāru biedrību par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
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Lēmums Nr.24. Iesniegums uz 20 lp. pievienots protokolam.
25. §
Par finansējuma piešķiršanu pensionāru sveikšanai dzimšanas dienās
Izskatījusi Salacgrīvas novada pensionāru biedrības (reģ.Nr.40008104251) valdes
priekšsēdētājas A.Kirhenšteines 2015.gada 2.novembra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/736),
pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, 5.9. punktu un ņemot vērā to,
ka finanšu pieprasījumā norādītais izlietojuma mērķis ir domes atbalstīta prioritāte, kuras
realizēšanai ir nepieciešams finansējums, kā arī saskaņā ar 2015.gada 14.decembra Sociālo un
veselības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2016.gada
20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aija
Kirhenšteine balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 11780 euro (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro) Salacgrīvas
novada pensionāru biedrībai pensionāru sveikšanai 70, 75, 80 un vairāk gadu dzimšanas
dienās.
2. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas novada pensionāru biedrību par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.25.
26. §
Par finansiālu atbalstu Latvijas Sarkanā krusta Salacgrīvas nodaļai
Izskatījusi Latvijas Sarkanā krusta Salacgrīvas nodaļas vadītājas Ilgas Līdakas 2015.gada
16.novembra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/782), saskaņā ar 2015.gada 14.decembra Sociālo un
veselības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2016.gada
20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt EUR 500 (pieci simti euro) Latvijas Sarkanā Krusta Salacgrīvas nodaļai –
bezmaksas asinsdonoru pasākumam, lai pateiktos Salacgrīvas asinsdonoriem.
2. Nodrošināt telpas pasākuma norisei Salacgrīvas kultūras namā.
3. Finansējumu paredzēt sociālā dienesta budžetā.
Lēmums Nr.26. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
27. §
Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo draudzei
(debatēs piedalās A.Alsberga, J.Cīrulis)
Izskatījusi Salacgrīvas Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo draudzes (reģ. Nr.
900000302304) pārstāvja draudzes pārziņa Virspriestera N.Tihomirova 2015.gada 30.oktobra
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/731) un 2015.gada 28.decembra iesniegumu (reģ Nr. 3-16.2/900),
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pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, kā arī saskaņā ar 2015.gada
14.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2015.gada 16.decembra Attīstības
komitejas un 2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Salacgrīvas Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo draudzes ar EUR 3101,66
(trīs tūkstoši viens simts viens euro, 66 centi) apkures sistēmas sakārtošanai.
2. Salacgrīvas Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo draudzei ir pienākums popularizēt
Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības
aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par
kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos
finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo draudzes par
finansējuma piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.27. Iesniegumi uz 11 lp. pievienoti protokolam.
28. §
Par finansiālu atbalstu Lielsalacas evaņģēliski luteriskās draudzes ērģeļmūzikas koncertiem
Izskatījusi Lielsalacas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāja A.Vilemsona 2015.gada
30.oktobra iesniegumus (reģ.Nr. 3-16.2/735) par finansiālu atbalstu ērģeļmūzikas koncertiem,
pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas
novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts
19.08.2009. ar domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2015.gada 14.decembra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 1500 euro (viens tūkstotis pieci simti euro) ērģeļmūzikas koncertu rīkošanai.
2. Lielsalacas evaņģēliski luteriskai draudzei ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada
vārdu.
3. Slēgt līgumu ar Lielsalacas evaņģēliski luterisko draudzi (reģ.Nr. 90000227716) par
finansējuma piešķiršanu un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.28. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam.
29. §
Par finansiālu atbalstu biedrības „Dvēseles dziesma” koncertbraucienam uz Horvātiju
Izskatījusi biedrības „Dvēseles dziesma” valdes priekšsēdētāja G.Berga 2015.gada
30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/724), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes
lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2015.gada 14.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un 2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija
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Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Dvēseles dziesma” koncertbraucienu uz Horvātiju ar 3000 euro (trīs
tūkstoši euro).
2. Biedrībai „Dvēseles dziesma” ir pienākums veicināt izglītības, sporta, interešu kopu
veidošanos, iesaistot visu vecumu iedzīvotājus, veidot kultūrvidi, kas rosinātu iedzīvotājus
iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri
informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes
lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Dvēseles dziesma” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.29. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam.
30. §
Par finansiālu atbalstu biedrības „Metsepoles Līvu Kultūras centrs ” rīkotajam pasākumam
“Senās uguns nakts Liepupē”
(debatēs piedalās A.Zunde, D.Straubergs, I.Balode, J.Cīrulis)
Izskatījusi Salacgrīvas biedrības „Metsepoles Līvu Kultūras centrs” Valdes priekšsēdētāja
Jāņa Ata Krūmiņa 2015.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/736) par finansiālu atbalstu
biedrības 2016.gadā rīkotajam pasākumam “Senās uguns nakts Liepupē”, pamatojoties uz
Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas novada domei
finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts 19.08.2009. ar
domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2015.gada 14.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un 2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai „ Metsepoles Līvu Kultūras centrs” 645 euro (seši simti četrdesmit pieci
euro) 2016.gadā rīkoto pasākumu atbalstam.
2. Salacgrīvas novada biedrībai „ Metsepoles Līvu Kultūras centrs” ir pienākums popularizēt
Salacgrīvas novada vārdu.
3. Slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu ar biedrību „ Metsepoles Līvu Kultūras centrs”
(reģ.Nr. 40008093494) un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.30. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam.
31. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība”
Izskatījusi biedrības „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” (reģ. Nr.40008200481)
2015.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. 19.11.2015. Nr. 3-16.2/792), pamatojoties uz Nolikumu
„Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts
17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2015.gada 14.decembra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona
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Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” ar 1500 euro (viens tūkstotis pieci
simti euro).
2. Atļaut biedrībai piešķirto finansējumu lietot biedrības darbinieku atalgojumam, lai
nodrošinātu kvalificēta speciālista piesaisti Daudzfunkcionāla bērnu un ģimeņu saieta
centrā.
3. Biedrībai „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas
novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm,
ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma
saņēmēja pienākumus.
4. Slēgt līgumu ar biedrību „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” par finansējuma piešķiršanu
un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.31. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam.
32. §
Par finansiālu atbalstu Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva”
Izskatījusi Saviesīgās biedrības „Svētupes Lauva” (reģ. Nr.40008151063) valdes
priekšsēdētājas L.Rozenbergas 2015.gada 26.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/709), pamatojoties
uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas
apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2015.gada 14.decembra Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards
Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Saviesīgo biedrību „Svētupes Lauva” ar 600 euro (seši simti euro).
2. Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva” ir pienākums veicināt izglītības, sporta, interešu kopu
veidošanos, iesaistot visu vecumu iedzīvotājus, veidot kultūrvidi, kas rosinātu iedzīvotājus
iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri
informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes
lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar Saviesīgo biedrību „Svētupes Lauva” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.32. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam.
33. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Mēs Korģenei”
Izskatījusi biedrības „Mēs Korģenei” (reģ. Nr.40008140708) pārstāves I.Baumanes
2015.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/725), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību,
kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar
domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2015.gada 14.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un 2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11
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deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Mēs Korģenei” ar 3255 euro (trīs tūkstoši divi simti piecdesmit pieci
euro).
2. Biedrībai „Mēs Korģenei” ir pienākums organizēt kultūras un sporta pasākumus
iedzīvotājiem, popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas
nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321
apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Mēs Korģenei” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.33. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.
34. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Svētciema attīstības biedrība”
Izskatījusi biedrības „Svētciema attīstības biedrība” (reģ. Nr. 40008158574) valdes
priekšsēdētājas M Liepiņas - Bērziņas 2015.gada 30. oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/732),
pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2015.gada
14.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2016.gada 20.janvāra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Svētciema attīstības biedrība” ar 1125 euro (viens tūkstotis viens simts
divdesmit pieci euro).
2. Biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada
vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot
17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma
saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Svētciema attīstības biedrību” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.34. Iesniegumi uz 8 lp. pievienoti protokolam.
35. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Vecāki- Ainažu jaunatnei”
Izskatījusi biedrības „Vecāki – Ainažu jaunatnei” (reģ. Nr.50008142611) valdes
priekšsēdētājas I.Čekaļinas 2015.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/734), pamatojoties uz
Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas
apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2015.gada 14.decembra Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards
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Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Vecāki – Ainažu jaunatnei” ar 295 euro (divi simti deviņdesmit pieci
euro).
2. Biedrībai „Vecāki – Ainažu jaunatnei” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014.
ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada
dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Vecāki – Ainažu jaunatnei” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.35. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
36. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Kuivižu jahtklubs”
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu un domes priekšsēdētāja
vietnieci vispārīgos jautājumos Skaidrīti Eglīti, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmumprojektu vada
domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis.
Izskatījusi biedrības „Kuivižu jahtklubs” (reģ. Nr. 40008141065) valdes priekššedētāja Arņa
Viļļas 2015.gada 29.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/733), pamatojoties uz Nolikumu „Par
kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts
17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2015.gada 14.decembra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 9 deputāti (Jānis Cīrulis, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Kuivižu jahtklubs” ar 2 000 euro (divi tūkstoši euro).
2. Biedrībai „Kuivižu jahtklubs” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri
informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes
lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Kuivižu jahtklubs” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
4. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli parakstīt lēmuma
3.punktā minēto līgumu.
Lēmums Nr.36. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
37. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Marmots”
Izskatījusi biedrības „Marmots” valdes priekšsēdētāja Sanda Birkenberga 2015.gada
30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/728), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes
lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2015.gada 14.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
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komitejas un 2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Marmots” ar 800 euro (astoņi simti euro).
2. Biedrībai „Marmots” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt
domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu
Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta
nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Marmots” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.37. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.
38. §
Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas lauku sieviešu biedrībai „Mežābele”
Izskatījusi Salacgrīvas lauku sieviešu biedrības „Mežābele” (reģ. Nr. 40008075747)
vadītājas R Birkenbergas 2015.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/729), pamatojoties uz
Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas
apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2015.gada 14.decembra Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards
Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Salacgrīvas lauku sieviešu biedrību „Mežābele” ar 900 euro (deviņi simti euro).
2. Salacgrīvas lauku sieviešu biedrībai „Mežābele” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas
novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm,
ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma
saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas lauku sieviešu biedrību „Mežābele” par finansējuma piešķiršanu
un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.38. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.
39. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Dzintarlāse”
Izskatījusi biedrības „Dzintarlāse” (reģ. Nr.40008101772) valdes locekles M.Sāres
2015.gada 15.novembra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/783), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību,
kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar
domes lēmumu Nr.321, , 5.9. punktu un ņemot vērā to, ka finanšu pieprasījumā norādītais
izlietojuma mērķis ir domes atbalstīta prioritāte, kuras realizēšanai ir nepieciešams finansējums, kā
arī saskaņā ar 2015.gada 14.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
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Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Dzintarlāse” ar 580 euro (pieci simti astoņdesmit euro).
2. Biedrībai „Dzintarlāse” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri
informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes
lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Dzintarlāse” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.39. Iesniegums uz 8 lp. pievienots protokolam.
40. §
Par finansiālu atbalstu foto biedrībai ”Salacgrīva”
Izskatījusi foto biedrības „Salacgrīva” (reģ. Nr.40008125484) valdes priekšsēdētājas
L.Gulbes 2015.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/737), pamatojoties uz Nolikumu „Par
kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts
17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2015.gada 14.decembra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt foto biedrību „Salacgrīva” ar 900 euro (deviņi simti euro).
2. Foto biedrībai „Salacgrīva” ir pienākums popularizēt fotogrāfiju kā mākslu, mācīt jaunos
fotogrāfus, 2016.gadā organizēt vismaz trīs fotoizstādes Salacgrīvā, popularizēt Salacgrīvas
novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm,
ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma
saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar foto biedrību „Salacgrīva” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.40. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.
41. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA”
Izskatījusi biedrības „Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA” (reģ. Nr. 40008122172)
valdes priekšsēdētājas G.Upītes - Vīksnas 2015.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/727)
pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2015.gada
14.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 20.janvāra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Atbalstīt biedrību „Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA” ar 1320 euro (viens
tūkstotis trīs simti divdesmit euro).
2. Biedrībai „Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA” ir pienākums popularizēt
Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības
aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par
kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos
finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA” par finansējuma
piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.41. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
42. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss””
Izskatījusi biedrības „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” (reģ. Nr.40008131917) valdes
priekšsēdētājas L.Tomsones 2015.gada 1.novembra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/740), pamatojoties
uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas
apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2015.gada 14.decembra Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards
Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” ar 2000 euro (divi tūkstoši euro).
2. Biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada
vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot
17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma
saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” par finansējuma piešķiršanu un
par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.42. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.
43. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam”
Izskatījusi biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” (reģ. Nr. 40008144343) valdes
priekšsēdētāja M.Kalniņa un valdes locekļa J.Berga 2015.gada 26.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.316.2/711), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta
nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar
2015.gada 14.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 20.janvāra
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Sports Salacgrīvas novadam” ar 1500 euro (viens tūkstotis pieci simti
euro).
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2. Biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014.
ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada
dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sports Salacgrīvas novadam” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.43. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
44. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „SALACA””
Izskatījusi biedrības „Sporta klubs „SALACA”” (reģ. Nr.40008131762) valdes
priekšsēdētāja M.Volksona 2015.gada 29.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/723), pamatojoties uz
Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas
apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2015.gada 14.decembra Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards
Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Sporta klubs „SALACA”” ar 2846 euro (divi tūkstoši astoņi simti
četrdesmit seši euro).
2. Biedrībai „Sporta klubs „SALACA”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014.
ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada
dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sporta klubs „SALACA”” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.44. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
45. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai ”SUPERAKTĪVS”
(ziņo D.Straubergs)
Izskatījusi biedrības „SUPERAKTĪVS” (reģ. Nr. 40008161343) pārstāvja A.Treija
2015.gada 2.novembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/743), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību,
kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar
domes lēmumu Nr.321, 5.9. punktu un ņemot vērā to, ka finanšu pieprasījumā norādītais
izlietojuma mērķis ir domes atbalstīta prioritāte, kuras realizēšanai ir nepieciešams finansējums, kā
arī saskaņā ar 2015.gada 14.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „SUPERAKTĪVS” ar 1025 euro (viens tūkstotis divdesmit pieci euro).
2. Biedrībai „SUPERAKTĪVS” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri
informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes
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lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „SUPERAKTĪVS” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.45. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
46. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība”
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 2015.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/738), un
pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2015.gada
14.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 20.janvāra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards
Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine), 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. Atbalstīt biedrību „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” ar 12000 euro (divpadsmit
tūkstoši euro).
2. Atļaut biedrībai piešķirto finansējumu lietot arī biedrības darbinieku atalgojumam.
3. Biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” ir pienākums popularizēt
Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības
aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par
kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos
finansējuma saņēmēja pienākumus..
4. Slēgt līgumu ar biedrību „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” par finansējuma
piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
5. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieci vispārīgos jautājumos Skaidrīti Eglīti parakstīt
lēmuma 4.punktā minēto līgumu.
Lēmums Nr.46. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.
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 2015.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/739) par
finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „Ainažu Kauss -2016”, pamatojoties uz Nolikumu „Par
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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 2015.gada 14.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), 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. Piešķirt motokrosa sacensībām „Ainažu kauss -2016” finansiālu atbalstu 4600 euro (četri
tūkstoši seši simti euro). Ja „Ainažu kauss – 2016” ir arī Latvijas kausa posms, piešķirt
papildus finansiālo atbalstu 2600 euro (divi tūkstoši seši simti euro).
2. Biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” ir pienākums popularizēt
Salacgrīvas novada vārdu, informēt domes informācijas nodaļu par sacensībām, novada
sportistu dalību tajās un sasniegtajiem rezultātiem.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” par finansējuma
piešķiršanu un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
4. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieci vispārīgos jautājumos Skaidrīti Eglīti parakstīt
lēmuma 3.punktā minēto līgumu.
Lēmums Nr.47. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.

48. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva”
Izskatījusi biedrības „Basketbola kluba Salacgrīva” (reģ. Nr. 40008106356) valdes locekļa
2015.gada 11.novembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/767) un 2015.gada 18.decembrī iesniegto
papildus informāciju (reģ.Nr.3-16.2/887), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas
novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu
Nr.321, 5.9. punktu un ņemot vērā to, ka finanšu pieprasījumā norādītais izlietojuma mērķis ir
domes atbalstīta prioritāte, kuras realizēšanai ir nepieciešams finansējums, kā arī saskaņā ar
2015.gada 14.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 20.janvāra
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Basketbola klubs Salacgrīva” ar EUR 13’594 (trīspadsmit tūkstoši pieci
simti deviņdesmit četri euro)
2. Biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014.
ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada
dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Basketbola klubs Salacgrīva” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.48. Iesniegumi uz 10 lp. pievienoti protokolam.
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49. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Veixmes””
(debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs)
Izskatījusi biedrības „Sporta klubs „Veixmes”” (reģ. Nr.40008145777) valdes priekšsēdētāja
A.Pavlovska 2015.gada 26.oktobra iesniegumu (reģ.2015.gada 17.novembrī Nr. 3-16.2/789),
pamatojoties uz Nolikuma „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, 5.9. punktu un ņemot vērā to,
ka finanšu pieprasījumā norādītais izlietojuma mērķis ir domes atbalstīta prioritāte, kuras
realizēšanai ir nepieciešams finansējums, kā arī saskaņā ar 2015.gada 14.decembra Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards
Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Sporta klubs „Veixmes”” ar 3835 euro (trīs tūkstoši astoņi simti
trīsdesmit pieci euro).
2. Biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm ievērot 17.09.2014. ar
domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sporta klubs „Veixmes”” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.49. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.
50. §
Par finansiālu atbalstu biedrības ”Sporta klubs „Veixmes”” dalībai florbola turnīrā
Dresdenē, Vācijā 2016.gadā
(debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs, E.Ādmīdiņš, A.Zunde, L.Jokste, J.Cīrulis, I.Balode)
Izskatījusi biedrības „Sporta klubs „Veixmes”” 2015.gada 26. oktobra iesniegumu (reģ.
2015.gada 17.novembrī Nr. 3-162/789) par finansiālu atbalstu biedrības dalībai florbola turnīrā
Dresdenē, Vācijā 2016.gadā, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti
pieteikumi Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu
atbalstam”, kas apstiprināts 19.08.2009. ar domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2015.gada
14.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 20.janvāra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Aleksandrs Rozenšteins, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Anda Alsberga),
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 285 euro (divi simti astoņdesmit pieci euro) dalībai florbola turnīrā Dresdenē,
Vācijā 2016.gadā.
2. Biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu.
3. Slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu ar biedrību „Sporta klubs „Veixmes”” un
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.50.
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51. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sprints A”
(debatēs piedalās D.Straubergs, A.Alsberga)
Izskatījusi biedrības „Sprints A” (reģ. Nr.40008156179) valdes priekšsēdētājas Madaras
Kānītes 2015.gada 15.decembra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/873), pamatojoties uz Nolikumu „Par
kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts
17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, 5.9. punktu un ņemot vērā to, ka finanšu pieprasījumā
norādītais izlietojuma mērķis ir domes atbalstīta prioritāte, kuras realizēšanai ir nepieciešams
finansējums, kā arī saskaņā ar 2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Ilona Balode balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Sprints A” ar 950 euro (deviņi simti piecdesmit euro).
2. Biedrībai „Sprints A” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt
domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu
Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta
nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sprints A” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.51. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.
Pārtraukums no plkst.16:15 līdz plkst.16:25.
52. §
Par saistošo noteikumu Nr. B-1 "Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016. gada pamata un
speciālo budžetu" apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs, I.Lazdiņa/ debatēs piedalās A.Alsberga, J.Cīrulis, D.Straubergs, L.Jokste,
I.Balode/ izsakās K.Ķemers, I.Lazdiņa, I.Bendrāte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada
pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-1 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.52. Pielikums uz 27 lp. un informācija par papildus atbalstītām aktivitātēm un
piešķīrumiem, kuri iekļauti budžeta projektā, uz 2 lp. pievienoti protokolam.
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53. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.82 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
(ziņo I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz Ainažu pilsētas pārvaldes vadītājas I.Jēkabsones 2016.gada 6.janvāra
iesniegumu (reģ.Nr.3-18/7) un 2016.gada 14.janvāra iesniegumu (reģ.Nr. 3-18/16), Ainažu
ugunsdzēsības muzeja vadītājas A.Celmas 2016.gada 5.janvāra iesniegumu( reģ. Nr.3-18-6) un ēku
un apsaimniekojamās teritorijas pārziņā R.Jirgensona ierosinājumu, saskaņā ar 2016.gada
20.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes
2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.82 „Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu
štatu un amatalgu sarakstu”:
1. Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
4.apakšsadaļu “Korģenes feldšeru vecmāšu punkts” izteikt šādā redakcijā:
Nr.

Amats

Ambulatorās aprūpes feldšeris

1

Koeficients

-

Slodzes

0.5

Amatalga

€ 290.53

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

5.1.IA

Piezīmes

Slodzes apmēru
nosaka ņemot vērā
2013.gada
17.decembra MK
Nr.1529 “Veselības
aprūpes
organizēšanas un
finansēšanas
kārtība”
33.pielikumu

2. Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
apakšsadaļu 6.2. “Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” papildināt ar
3.ierakstu šādā redakcijā:
Nr.

Amats

Palīgstrādnieks

3

Koeficients

Slodzes

Amatalga

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

0.2131

1

€ 370

13. II A

Piezīmes

3. Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
apakšsadaļas 6.4. “Teritorijas sakopšana Ainažos” 1.2.4. un 5.ierakstu izteikt šādā redakcijā:
Nr.

1
2
4
5

Amats

Sētnieks
Sētnieks
Sētnieks
Labiekārtošanas darbu
strādnieks

Koeficients

Slodzes

0.2131
0.2131
0.2131
0.2131

1
1
0.8
1

Amatalga

€ 370
€ 370
€ 296
€ 370

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

13.I
13.I
13.I
13.II A

Piezīmes

Sezonas darbinieks
no 01.05. līdz

30.09.

4. Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
apakšsadaļu 7.15. “Ainažu ugunsdzēsības muzejs” papildināt ar 3.ierakstu šādā redakcijā:
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Nr.

3

Amats

Apkopējs

Koeficients

Slodzes

0.2131

0.5

Amatalga

€ 185

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

Piezīmes

13. I

5. Lēmuma 1.punkts piemērojams ar 2016.gada 1.janvāri.
6. Lēmuma 2., 3. un 4.punkts stājas spēkā 2016.gada 1.februārī.
Lēmums Nr.53. Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums uz 1 lp. un iesniegumi uz 4 lp.
pievienoti protokolam.
54. §
Par viena iemītnieka uzturēšanas izmaksām pašvaldības iestādē „Veco ļaužu mītne
„Sprīdīši””
(ziņo I.Lazdiņa, D.Straubergs)
Pamatojoties uz 13.07.1999. MK noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
13.1punktu, kurā ir atrunāti izdevumi, kuri iekļaujami aprēķinot vienas personas uzturēšanas
izmaksas, saskaņā ar 2016.gada 18.janvāra Sociālo un veselības jautājumu un 2016.gada 20.janvāra
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt viena iemītnieka uzturēšanas izmaksas Veco ļaužu mītnē „Sprīdīši” 491.85 euro
mēnesī saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Sniedzot pakalpojumu, piemērojama lēmuma 1.punktā norādītā summa, no kuras atskaitītas
pakalpojuma saņēmēja iemaksas atbilstoši 13.07.1999. MK noteikumu Nr.250
nosacījumiem un papildus atskaitīta saņemtā dotācijas daļa par 2015. gadu, kas tiek
novirzīta Veco ļaužu mītnes „Sprīdīši” iemītnieku 2015.gada uzturēšanas izmaksās 6.99
euro apmērā uz vienu iemītnieku.
3. Lēmuma 1.punktā noteikto pakalpojuma izcenojumu vienam iemītniekam piemēro
Salacgrīvas novada domes finansējuma pārskaitīšanai Veco ļaužu mītnei „Sprīdīši”, no
kuras atskaitītas:
3.1. pakalpojuma saņēmēja pensija 90% apmērā,
3.2. saņemtā dotācijas daļa 6.99 euro uz vienu iemītnieku,
3.3. Veco ļaužu mītnes „Sprīdīši” budžeta tāmes izmaksas 1162 euro, kuras iekļautas
Salacgrīvas novada domes budžetā.
4. Par Lēmuma 3.punktā noteikto pakalpojuma samaksas kārtību noslēgt vienošanos par
grozījumiem 2014.gada 9.aprīlī noslēgtajā Līgumā Nr. 3-25.4/36 ar Veco ļaužu mītni
„Sprīdīši”, nosakot, ka iepriekš minētā pakalpojuma samaksas kārtība tiek piemērota par
laika periodu no 2016.gada 1.janvāra.
5. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumu Nr.85
„Par viena iemītnieka uzturēšanas izmaksām pašvaldības iestādē „Veco ļaužu mītne
„Sprīdīši”’ (protokols Nr.2. 53.§).
Lēmums Nr.54. Pielikums uz 1 lp. un Veco ļaužu mītnes “Sprīdīši” iesniegtais projekts uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
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55. §
Par II Ziemeļvidzemes Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursa nolikuma
apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2016.gada 18.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt II Ziemeļvidzemes Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursa nolikumu saskaņā
ar pielikumu.
Lēmums Nr.55. Pielikums uz 5 lp. pievienots protokolam.
56. §
Par Spartakiādes “Salacgrīva – 2016.gads” nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2016.gada 18.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Spartakiādes “Salacgrīva – 2016.gads” nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.56. Pielikums uz 7 lp. pievienots protokolam.
57. §
Par Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem “Kortu valdnieks” nolikuma
apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2016.gada 18.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem “Kortu valdnieks” nolikumu
saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.57. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
58. §
Par Salacgrīvas novada florbola čempionāta 3:3 nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2016.gada 18.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
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Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada florbola čempionāta 3:3 nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.58. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
59. §
Par Salacgrīvas novada dambretes kausa izcīņas nolikuma apstiprināšanu
(ziņo K.Močāns/ debatēs piedalās D.Straubergs)
Pamatojoties uz 2016.gada 18.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada dambretes kausa izcīņas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.59. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
60. §
Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta zolē nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2016.gada 18.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada atklātā čempionāta zolē nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.60. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
61. §
Par Salacgrīvas novada volejbola nakts turnīra 4:4 nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2016.gada 18.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada volejbola nakts turnīra 4:4 nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.61. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
62. §
Par Salacgrīvas novada novusa čempionāta nolikuma apstiprināšanu
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Pamatojoties uz 2016.gada 18.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada novusa čempionāta nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.62. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
63. §
Par Salacgrīvas novada kausa izcīņas basketbolā nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2016.gada 18.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada kausa izcīņas basketbolā nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.63. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
64. §
Par Salacgrīvas novada futbola kausa izcīņas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2016.gada 18.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada futbola kausa izcīņas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.64. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
65. §
Par Salacgrīvas novada kausa izcīņas volejbolā nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2016.gada 18.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2016.gada 20.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Aleksandrs Rozenšteins, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada kausa izcīņas volejbolā nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.65. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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Informācija
1.Par situāciju Liepupes pagasta pārvaldē
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs D.Straubergs informē - Liepupes pagasta pārvaldes
vadītājam ir darbnespējas laiks, ar Liepupes pagasta pārvaldes sekretāri pārtrauktas darba tiesiskās
attiecības. Salacgrīvas novada domes izpilddirektors K.Ķemers informē, ka sākot ar 2016.gada
22.februāri darbu Liepupes pagasta pārvaldes sekretāra amatā uzsāks jauns darbinieks.
2.Par Salacgrīvas novada bāriņtiesas 2015.gada pārskata ziņojumu
Ziņo Salacgrīvas novada bŗiņtiesas priekšsēdētāja M.Pirro (pārskata ziņojums uz 11 lp. pievienots
protokolam).

Sēdi slēdz plkst. 17:50.

Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (29.01.2016.)

Sēdes protokolētāja

____________________________
Inita Hartmane (29.01.2016.)
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