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.2
Salacgrīvā

2016.gada 17.februārī

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr. 2 “Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.maija
saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas
pakalpojumam”” apstiprināšanu
2. Par maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai
Satversmes grozījumu projektu
3. Par 2016.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma apstiprināšanu
4. Par grozījumu ar Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.marta lēmumu Nr. 170
apstiprinātajā nolikumā „Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai
Salacgrīvas novadā”
5. Par Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma
apstiprināšanu
6. Par projekta iesniegšanu Zivju fonda atbalstītajā pasākumā „Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”
7. Par projekta iesniegšanu Zivju fonda atbalstītajā pasākumā „Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”
8. Par tilta “Melnupīte”, Ainažu pagastā un tilta “Liepavoti-Mežiņi” Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā uzņemšanu domes bilancē
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Liedaga iela 8-6, Tūjā, Liepupes pagastā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
11. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Selgas iela
1B, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu
12. Par pašvaldības zemes gabala daļas „Pašvaldības ābeļdārzs”, Liepupes pagastā zemes nomas
tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
13. Par zemes gabala „Pārslas”, Liepupes pagastā iznomāšanu
14. Par 2011.gada 28.marta zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/23 Sporta ielā 10A, Ainažos
pagarināšanu
15. Par pašvaldības zemes gabala Meža ielā 27, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu

16. Par pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu „Cūkauši” un “Sienāži”, Liepupes pagastā
iznomāšanu
17. Par zemes gabala Ābeļu iela 8A Svētciemā, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu
lauksaimnieciskai izmantošanai
18. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 20.augusta lēmumā Nr.308 “Par
grozījumiem savstarpējo norēķinu kārtībā par sociālās aprūpes iestādes Veco ļaužu mītnes
„Sprīdīši” sniegtajiem pakalpojumiem”
19. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr. 54 “Par viena
iemītnieka uzturēšanas izmaksām pašvaldības iestādē “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši””
20. Par pašvaldības izmaksu noteikšanu vienam izglītojamam Salacgrīvas novada izglītības
iestādēs
21. Par nepieciešamajām vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības programmā (no pusotra gada
vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) Salacgrīvas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs
22. Papildus darba kārtības jautājumi:
22.1.Par domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga ārzemju komandējumu
22.2.Par domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Jāņa Cīruļa ārzemju
komandējumu
22.3.Par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes
ūdeņos slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu
23. Par saistošo noteikumu Nr.B–2 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr. B-1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
24. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.82 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
Informācija
1.Par dzelzceļa līnijas Rail Baltica novietojuma variantiem Salacgrīvas novadā
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Māris Trankalis, Andris
Zunde, Inga Čekaļina, Aleksandrs Rozenšteins, Lija Jokste, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis,
Ilona Balode
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada
domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste –
budžeta plānotāja, Digna Būmane – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma speciāliste,
Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Dzintra Eizenberga – Salacgrīvas novada
domes uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes
informācijas nodaļas vadītāja, Solvita Kukanovska – Salacgrīvas novada domes projektu
koordinatore, Maruta Pirro – Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, Anita Holma –
Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta vadītāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes
vadītāja – galvenā arhitekte, Vineta Krūze – Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja,
Kristaps Močāns – sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieks, Anita Lūse –
pašvaldības iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” direktora pienākumu izpildītāja, Kristīne
Seinase - pašvaldības iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” grāmatvede
Nepiedalās - deputāti: Gints Šmits (personiski iemesli), Eduards Ādmīdiņš (darba pienākumi)
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Sēdes vadītājs D.Straubergs ierosina papildināt sagatavotās darba kārtības informatīvo daļu
ar jautājumu Nr.2 “Par aktualitātēm Salacgrīvas novadā”.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu par sēdes darba kārtību nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 23 jautājumiem, 3
papildus darba kārtības jautājumiem un 2 informatīviem jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot:
PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome nolemj apstiprināt sekojošu darba kārtību:
1. Par saistošo noteikumu Nr. 2 “Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.maija
saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas
pakalpojumam”” apstiprināšanu
2. Par maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai
Satversmes grozījumu projektu
3. Par 2016.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma apstiprināšanu
4. Par grozījumu ar Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.marta lēmumu Nr. 170
apstiprinātajā nolikumā „Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai
Salacgrīvas novadā”
5. Par Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma
apstiprināšanu
6. Par projekta iesniegšanu Zivju fonda atbalstītajā pasākumā „Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”
7. Par projekta iesniegšanu Zivju fonda atbalstītajā pasākumā „Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”
8. Par tilta “Melnupīte”, Ainažu pagastā un tilta “Liepavoti-Mežiņi” Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā uzņemšanu domes bilancē
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Liedaga iela 8-6, Tūjā, Liepupes pagastā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
11. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Selgas iela
1B, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu
12. Par pašvaldības zemes gabala daļas „Pašvaldības ābeļdārzs”, Liepupes pagastā zemes nomas
tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
13. Par zemes gabala „Pārslas”, Liepupes pagastā iznomāšanu
14. Par 2011.gada 28.marta zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/23 Sporta ielā 10A, Ainažos
pagarināšanu
15. Par pašvaldības zemes gabala Meža ielā 27, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma
slēgšanu
16. Par pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu „Cūkauši” un “Sienāži”, Liepupes pagastā
iznomāšanu
17. Par zemes gabala Ābeļu iela 8A Svētciemā, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu
lauksaimnieciskai izmantošanai
18. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 20.augusta lēmumā Nr.308 “Par
grozījumiem savstarpējo norēķinu kārtībā par sociālās aprūpes iestādes Veco ļaužu mītnes
„Sprīdīši” sniegtajiem pakalpojumiem”
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19. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr. 54 “Par viena
iemītnieka uzturēšanas izmaksām pašvaldības iestādē “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši””
20. Par pašvaldības izmaksu noteikšanu vienam izglītojamam Salacgrīvas novada izglītības
iestādēs
21. Par nepieciešamajām vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības programmā (no pusotra gada
vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) Salacgrīvas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs
22. Papildus darba kārtības jautājumi:
22.1.Par domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga ārzemju komandējumu
22.2.Par domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Jāņa Cīruļa ārzemju
komandējumu
22.3.Par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes
ūdeņos slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu
23. Par saistošo noteikumu Nr.B–2 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr. B-1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
24. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.82 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
Informācija
1.Par dzelzceļa līnijas Rail Baltica novietojuma variantiem Salacgrīvas novadā
2.Par aktualitātēm Salacgrīvas novadā
1.§
Par saistošo noteikumu Nr. 2 “Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.maija
saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas pakalpojumam””
apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs, M.Pirro)
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 79.panta otro daļu, 2016.gada 10.februāra Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 “Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2010.gada
17.maija saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas
pakalpojumam””, saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju (pielikums Nr.2).
Lēmums Nr.66. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
2. §
Par maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai
Satversmes grozījumu projektu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu
iniciatīvu” 22.panta trešo daļu, kas nosaka, ka maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu
vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu bāriņtiesā vai pašvaldības institūcijā
nosaka, ņemot vērā paraksta apliecināšanas tiešās administratīvās izmaksas, taču ne lielāku par pusi
no summas, kas likumā noteikta paraksta īstuma apliecināšanai bāriņtiesā, kā arī, ņemot vērā
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2016.gada 10.februāra Finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka netiek iekasēta maksa par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu
par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu.
2. Atzīt par spēkā neesošu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.marta sēdes lēmumu
Nr.113 “Par maksas noteikšanu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par
likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu”.
Lēmums Nr.67.
3. §
Par 2016.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma apstiprināšanu
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par
lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos Skaidrīte Eglīte.
Pamatojoties uz 2016.gada 10.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Normunds Tiesnesis
balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2016.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikumu saskaņā ar
pielikumu.
2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:
2.1.Komisijas priekšsēdētājs - Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.
2.2.Komisijas locekļi:
2.2.1.Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars Ķemers;
2.2.2.Salacgrīvas novada domes deputāte Lija Jokste;
2.2.3.Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības centra vadītāja Dzintra Eizenberga;
2.2.4.Salacgrīvas novada domes deputāts Normunds Tiesnesis.
2.3.Komisijas sekretārs – Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore
Solvita Kukanovska.
Lēmums Nr.68. Pielikums uz 8 lp. pievienots protokolam.
4. §
Par grozījumu ar Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.marta lēmumu Nr. 170
apstiprinātajā nolikumā „Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai
Salacgrīvas novadā”
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās M.Trankalis, D.Straubergs)
Saskaņā ar 2016.gada 25.janvāra un 10.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Konkursa īstenošanai papildus piešķirt EUR 10000 (desmit tūkstoši euro).
2. Izdarīt grozījumu ar 2011.gada 16.marta lēmumu Nr. 170 (protokols Nr.3; 35.§)
apstiprinātajā nolikumā „Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas
novadā” un papildināt nolikumu ar 5.2 punktu šādā redakcijā:
„5.2 Konkursa īstenošanai no 2016.gada 1.marta piešķirts papildus finansējums
EUR 10000 (desmit tūkstoši euro) apmērā no Salacgrīvas novada domes privatizācijas fonda
līdzekļiem.”
Lēmums Nr.69.
5. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma
apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs, J.Cīrulis; debatēs piedalās M.Trankalis, D.Straubergs, L.Jokste; izsakās
D.Lejniece, Dz.Eizenberga)
D.Straubergs ierosina sagatavoto Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes
nolikuma projektu papildināt ar 11.5.punktu, izsakot to sekojošā redakcijā: “citu 11.1., 11.2., 11.3.,
11.4. apakšpunktos neminēto nozaru pārstāvji – ne vairāk kā 4 pārstāvji”, attiecīgi 10.punktā
nosakot, ka padomes sastāvā ir ne vairāk kā piecpadsmit locekļi, un 15.punktā nosakot, ka padomes
sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz 1/3 padomes locekļu.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumus.
L.Jokste ierosina noformulēt Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes
nolikuma projekta 12.punktu tā, lai būtu iespējams ne tikai pašam uzņēmējam pieteikties, bet arī
citām personām izvirzīt uzņēmēju dalībai padomē.
Deputāti atbalsta L.Jokstes priekšlikumu.
D.Straubergs ierosina no sagatavotā Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās
padomes nolikuma projekta svītrot 30.punktu.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu
Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem tā
pielikumā “Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums”:
1) 10.punktu izsakot sekojoši: “10.Padomes sastāvā ir ne vairāk kā 15 (piecpadsmit) locekļi, kuri
pārstāv Salacgrīvas novada uzņēmumus. Padomes darbā bez balsstiesībām piedalās
uzņēmējdarbības centra vadītājs un domes deleģēts deputātu pārstāvis.”;
2) papildinot ar 11.5.apakšpunktu sekojošā redakcijā: “11.5. citu 11.1., 11.2., 11.3., 11.4.
apakšpunktos neminēto nozaru pārstāvji – ne vairāk kā 4 pārstāvji.”;
3) 12.punktu izsakot sekojoši:
“12.Padomes locekļu kandidātu pieteikšanas kārtība:
12.1. Uzņēmējs, kurš vēlas iekļauties Padomē, Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības centra
vadītājam iesniedz pieteikuma anketu (saskaņā ar pielikumu) vienu dienu pirms konferences vai
konferences darba kārtībā noteiktajā laikā;
12.2. Jebkura persona ir tiesīga izvirzīt uzņēmēju, kurš atbilst šajā nolikumā noteiktajiem
kritērijiem, dalībai Padomē, iesniedzot Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības centra
vadītājam informāciju par pārstāvja izvirzīšanu. Izvirzītais pārstāvis savu piekrišanu dalībai Padomē
apliecina, aizpildot pieteikuma anketu (saskaņā ar pielikumu).”;
4) 15.punktu izsakot sekojoši: “15.Padomes sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz 1/3 Padomes
locekļu.”;
5) svītrojot 30.punktu, attiecīgi mainot tam sekojošo punktu numerāciju.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”61.pantu, kā arī saskaņā ar 2016.gada 10.februāra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumu
saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu ar Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada
13.oktobra lēmumu Nr.309 (protokols Nr.13-§-3) apstiprināto “Salacgrīvas novada
pašvaldības uzņēmēju (vidējo un mazo uzņēmēju) konsultatīvās padomes nolikumu”.
Lēmums Nr.70. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam.
6. §
Par projekta iesniegšanu Zivju fonda atbalstītajā pasākumā „Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”
(debatēs piedalās D.Straubergs; izsakās S.Kukanovska, Dz.Eizenberga)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, saskaņā ar
2016.gada 10.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Zivju fonda atklātajā projektu konkursā pasākumā „Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta
makšķerēšana” ar projektu „ Nēģu populācijas pavairošana Salacas upē”.
2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 3630,00.
3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 3630,00.
4. Pašvaldības līdzfinansējums 12.95 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 470,00
(četri simti septiņdesmit eiro, 00 centi).
Lēmums Nr.71. Informācija par projekta pieteikuma izmaksām uz 1 lp. pievienota protokolam.
7. §
Par projekta iesniegšanu Zivju fonda atbalstītajā pasākumā „Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”
(ziņo Dz.Eizenberga)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, saskaņā ar
2016.gada 10.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Piedalīties Zivju fonda atklātajā projektu konkursā pasākumā „Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta
makšķerēšana” ar projektu „Taimiņu populācijas pavairošana Salacā”.
2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 2680,00.
3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 2330,00.
4. Pašvaldības līdzfinansējums 13.06 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 350,00
(trīs simti piecdesmit eiro, 00 centi).
Lēmums Nr.72. Informācija par projekta pieteikuma izmaksām uz 1 lp. pievienota protokolam.
8. §
Par tilta “Melnupīte”, Ainažu pagastā un tilta “Liepavoti-Mežiņi” Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā uzņemšanu domes bilancē
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, Ainažu
pilsētas pārvaldes vadītājas I.Jēkabsones sniegto informāciju, 2016.gada 3.februārī veikto tilta
“Melnupīte”, Ainažu pagastā novērtējumu, kā arī ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņa
R.Jirgensona 2016.gada 3.februāra iesniegumu (reģ.Nr. 3-18/36) un tilta uz autoceļa “LiepavotiMežiņi” novērtējumu, saskaņā ar 2016.gada 10.februāra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt domes bilancē tiltu “Melnupīte”, Ainažu pagastā, kas atrodas uz ceļa “LīčiKalnurgāji” ar zemes vienības kadastra apz. 6625 001 0072 ar sākotnējo uzskaites vērtību
663,38 EUR.
2. Uzņemt domes bilancē tiltu “Liepavoti-Mežiņi”, Salacgrīvas pagastā, kas atrodas uz
autoceļa “Liepavoti-Mežiņi” ar zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0417 ar sākotnējo
uzskaites vērtību 6822.10 EUR.
Lēmums Nr.73. Iesniegums uz 1 lp. un tiltu novērtējumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
9. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
(ziņo I.Cīrule)
Izskatījusi AS „Mērniecības centrs MC”, reģ. Nr.40003717132, 2016.gada 28.janvāra
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/72) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes
ierīcības projektu nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona iela 6A, Ainaži, Salacgrīvas nov., kadastra
Nr.66050040043, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66050040029 sadalīšanai,
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 2016.gada 10.februāra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona iela 6A,
Ainaži, Salacgrīvas nov., kadastra Nr.66050040043, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 66050040029 sadalīšanai.
2. Nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona iela 6A, Ainaži, Salacgrīvas nov., kadastra
Nr.66050040043, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66050040029 sadalīšanas
rezultātā izveidotajai:
2.1. Zemes vienībai Nr.1 ar platību 0,1824 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) mainīt zemei un ēkām nosaukumu un adresi no Krišjāņa Barona
iela 6A, Ainaži, Salacgrīvas nov., uz Krišjāņa Barona iela 6C, Ainaži, Salacgrīvas nov., un zemes
gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve (NĪLM kods 0701) – 0,1824 ha platībā.
2.2. Zemes vienībai Nr.2 ar platību 0,0317 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) mainīt zemei un ēkām nosaukumu un adresi no Krišjāņa Barona
iela 6A, Ainaži, Salacgrīvas nov., uz Krišjāņa Barona iela 6B, Ainaži, Salacgrīvas nov., un zemes
gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve (NĪLM kods 0701) – 0,0317 ha platībā.
2.3. Zemes vienībai Nr.3 ar platību 0,0607 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt zemei un ēkām nosaukumu un adresi Krišjāņa Barona
iela 6A, Ainaži, Salacgrīvas nov., un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (NĪLM kods 0701) – 0,0607 ha platībā.
Lēmums Nr.74. Iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
10. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Liedaga iela 8-6, Tūjā, Liepupes pagastā
pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 21.oktobra lēmumu Nr. 392 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Liedaga iela 8 - 6, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas
novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 13; 25.§),
2016.gada 27.janvāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas
protokolu Nr.3, ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma nosolītāja [..] ir samaksājusi izsolē nosolīto
nekustamā īpašuma cenu EUR 4270 (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit euro), saskaņā ar
2016.gada 10.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liedaga iela 8- 6,
Tūjā, Liepupes pagastā, kadastra Nr.6660 900 0357 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR
4270 (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas
kods [..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.75. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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11. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Selgas iela
1B, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās
daļas 3.punktu, Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu Nr. 473 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Selgas ielā 1B, Salacgrīvā, Salacgrīvas
novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” un
ņemot vērā to, ka SIA “BURDEKS”, VRN 40103176298 ir samaksājis nekustamā īpašuma Selgas
iela 1B, kadastra Nr. 6615 007 0145 nosacīto cenu 9 110 EUR (deviņi tūkstoši viens simts desmit
euro), saskaņā ar 2016.gada 10.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma Selgas iela 1B, kadastra Nr. 6615
007 0145 pārdošanu par nosacīto cenu 9 110 EUR (deviņi tūkstoši viens simts desmit euro)
un noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “BURDEKS”, VRN 40103176298, par iepriekš minētā
īpašuma pārdošanu.
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.76. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
12. §
Par pašvaldības zemes gabala daļas „Pašvaldības ābeļdārzs”, Liepupes pagastā zemes nomas
tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs, J.Cīrulis, M.Trankalis, L.Jokste, N.Tiesnesis, I.Balode;
izsakās V.Krūze, D.Lejniece, K.Ķemers, D.Būmane)
D.Straubergs ierosina atlikt jautājumu.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 1
(Anda Alsberga), Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu, virzīt izskatīšanai 2016.gada
16.marta Attīstības komitejas un Finanšu komitejas sēdēs.
Lēmums Nr.77. Lēmumprojekts uz 9 lp. pievienots protokolam.
13. §
Par zemes gabala „Pārslas”, Liepupes pagastā iznomāšanu
(ziņo D.Būmane; debatēs piedalās L.Jokste, D.Straubergs, I.Balode; izsakās K.Ķemers)
D.Straubergs ierosina atlikt jautājumu.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu, virzīt izskatīšanai 2016.gada
16.marta Attīstības komitejas un Finanšu komitejas sēdēs.
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Lēmums Nr.78. Lēmumprojekts uz 2 lp. pievienots protokolam.
14. §
Par 2011.gada 28.marta zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/23 Sporta ielā 10A, Ainažos
pagarināšanu
(ziņo D.Straubergs)
1.Izskatījusi [..] dzīvojoša [..] 2016.gada 3.februārī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu
(reģ. Nr.3-16.2/84) par 2011.gada 28.marta zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/23 pagarināšanu
pašvaldībai piederošā zemes gabalā Ainažos, Sporta iela 10A (545 kv.m platībā) ar kadastra apz.
6605 002 0117, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Salacgrīvas novada domes 20.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu
nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 6.punktu, saskaņā ar 2016.gada
10.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.1.Pagarināt uz 5 gadiem 2011.gada 28.martā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/23 ar [..]
personas kods [..] par zemes gabalu Ainažos, Sporta iela 10A (545 kv.m platībā) ar kadastra apz.
6605 002 0117 iznomāšanu.
1.2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – zemes gabala sakopšana.
1.3.Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes saistošajos noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu
zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas
maksu pārējiem gadījumiem.
Lēmums Nr.79. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
15. §
Par pašvaldības zemes gabala Meža ielā 27, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
1. Zemes gabals Meža ielā 27, zemes vienības kadastra apz. 6615 006 0029 ir Salacgrīvas novada
pašvaldībai piederošs īpašums 1,9421ha platībā, kas uz pašvaldības vārda reģistrēts Salacgrīvas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 225. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada
19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols Nr.5;28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un
teritorijas plānojumu un detālplānojumu apstiprināšanu”, zemes gabals paredzēts lauksaimnieciskai
izmantošanai un ir brīvs – neiznomāts.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas novada
domes 20.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 3.punktu un ņemot vērā 2016. gada 10.februāra
Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Saskaņā ar z/s “Bebrīši” īpašnieces [..] juridiskā adrese “Bebrīši”, Salacgrīvas pagasts,
Salacgrīvas novads, 2016.gada 3.februārī Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.316.1/83), iznomāt z/s “Bebrīši”, VRN 44101037388 zemes gabalu Meža ielā 27, zemes vienības
kadastra apz. 6615 006 0029 (1,9421 ha platībā), saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu
(pielikums Nr.1).
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2.2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes saistošajos noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu
zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas
maksu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2.3. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu 5 gadi.
2.4. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokli.
Lēmums Nr.80. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
16. §
Par pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu „Cūkauši” un “Sienāži”, Liepupes pagastā
iznomāšanu
1. Izskatījusi z/s „ĶĒNIŅKALNI”, reģ. Nr. 44101034312 īpašnieces [..] 2016.gada 1.februārī
Salacgrīvas novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/78) par daļu no pašvaldībai
piekrītošo zemes gabalu Liepupes pagastā „Cūkauši” (1,8 ha platībā) un “Sienāži” (2,2ha platībā)
iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai, tika konstatēts:
1.1 zemes gabals „Cūkauši”, kadastra Nr. 6660 008 0101, zemes vienības kadastra apz. 6660 008
0101 (3,00 ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošs, saskaņā ar 2008.gada
24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.13;§48) un daļa no tā 1,8 ha
platībā ir brīva – neiznomāta.
1.2 zemes gabals „Sienāži”, kadastra Nr. 6660 008 0085, zemes vienības kadastra apz. 6660 008
0085 (5,40 ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošs, saskaņā ar 2008.gada
24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.13;§48) un daļa no tā 2,2 ha
platībā ir brīva – neiznomāta.
1.3 Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols
Nr.5;28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un
detālplānojumu apstiprināšanu”, zemes gabali paredzēti lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas novada
domes 20.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 3.punktu, saskaņā ar 2016.gada 10.februāra Attīstības
un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Iznomāt uz 5 gadiem z/s „ĶĒNIŅKALNI”, reģ. Nr. 44101034312 Salacgrīvas novada
pašvaldībai piekrītošo zemes gabala daļu „Cūkauši”, kadastra Nr. 6660 008 0101, zemes vienības
kadastra apz. 6660 008 0101 (1,8 ha platībā) un „Sienāži”, kadastra Nr. 6660 008 0085, zemes
vienības kadastra apz. 6660 008 0085 (2,2 ha platībā), saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu
(pielikums Nr.1).
2.2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimnieciskai izmantošanai.
2.3.Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības par katru iznomāto zemes gabala daļu, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes
saistošajos noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2.4. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu 5 gadi.
2.5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokli.
2.6. Noteikt, ka nomas līgums stājas spēkā 2016.gada 1.martā.
Lēmums Nr.81. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
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17. §
Par zemes gabala Ābeļu iela 8A Svētciemā, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu
lauksaimnieciskai izmantošanai
(ziņo D.Būmane)
1.Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikto, ka rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir
attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda,
pašvaldībā saņemts iesniegums ar vēlmi iznomāt zemes gabalu Ābeļu iela 8A, kadastra Nr. 6672
007 0450, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0428, kas ir rezerves zemes fondā ieskaitītā zeme.
2.Pamatojoties uz likuma Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas novada domes saistošiem noteikumiem
Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”,
3.punktu, ņemot vērā 2016.gada 10.februāra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus, atklāti
balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Saskaņā ar 2016.gada 21.janvārī Salacgrīvas novada domē saņemto bioloģiskās saimniecības
“Indāni” īpašnieces [..] iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/64), iznomāt uz 5 (pieciem) gadiem bioloģiskai
saimniecībai “Indāni”, sert. Nr. 05-158-2011, zemes gabalu Ābeļu iela 8A, kadastra Nr. 6672 007
0450, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0428 (0,48 ha platībā), saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.2. Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimnieciskai izmantošanai.
2.3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības,
bet ne mazāku kā Saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu lauksaimnieciskai
izmantošanai.
2.4. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.82. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
18. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 20.augusta lēmumā Nr.308 “Par
grozījumiem savstarpējo norēķinu kārtībā par sociālās aprūpes iestādes Veco ļaužu mītnes
„Sprīdīši” sniegtajiem pakalpojumiem”
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes iestādes Veco ļaužu mītnes „Sprīdīši” direktores
v.i. A. Lūses 2016.gada 4.februāra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/41) un tam pievienoto neaizpildītās
vienas gultas vietas izmaksas aprēķinu vienam mēnesim, saskaņā ar 2016.gada 8.februāra Sociālo
un veselības jautājumu komitejas un 2016.gada 10. februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 20.augusta lēmumā Nr.308 “Par
grozījumiem savstarpējo norēķinu kārtībā par sociālās aprūpes iestādes Veco ļaužu mītnes
„Sprīdīši” sniegtajiem pakalpojumiem” un lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:
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“1. Noteikt, ka par Salacgrīvas novada domes iestādē Veco ļaužu mītnē „Sprīdīši” esošajām
brīvajām, sociālās aprūpes pakalpojumu saņēmēju neaizņemtajām vietām, pašvaldība veic domes
finansējuma pārskaitīšanu Veco ļaužu mītnei „Sprīdīši” EUR 399.92 (trīs simti deviņdesmit deviņi
euro, 92 centi) mēnesī par vienu brīvo vietu.”
2. Noslēgt vienošanos par grozījumiem 2014.gada 9.aprīļa Līgumā Nr. 3-25.4/36.
Lēmums Nr.83. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
19. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr. 54 “Par viena
iemītnieka uzturēšanas izmaksām pašvaldības iestādē “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši””
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes iestādes Veco ļaužu mītnes ,,Sprīdīši” direktores
v.i. A. Lūses 2016.gada 4.februāra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/41) un tam pievienoto neaizpildītās
vienas gultas vietas izmaksas aprēķinu vienam mēnesim, saskaņā ar 2016.gada 8.februāra Sociālo
un veselības jautājumu komitejas un 2016.gada 10. februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt grozījumu 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr. 54 “Par
viena iemītnieka uzturēšanas izmaksām pašvaldības iestādē “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” un
lēmumu papildināt ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
“1.1 Noteikt Salacgrīvas novada domes iestādē Veco ļaužu mītnē „Sprīdīši” viena iemītnieka
gultas vietas izmaksu par laika posmu, kamēr sociālās aprūpes pakalpojuma saņēmējs atrodas
ilgstošā prombūtnē (t.i., ārstniecības iestādē ilgāk par 30 dienām), EUR 399.92 (trīs simti
deviņdesmit deviņi euro, 92 centi) mēnesī.”
Lēmums Nr.84.
20. §
Par pašvaldības izmaksu noteikšanu vienam izglītojamam Salacgrīvas novada izglītības
iestādēs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr. 250 “Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem”, Salacgrīvas novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošajiem
noteikumiem Nr. B-11 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada pamata un speciālā budžeta
izpildi” un 2016.gada 10.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas mēnesī Salacgrīvas
novada izglītības iestādēs no 2016.gada 1.janvāra, saskaņā ar pielikumu Nr.1 “Salacgrīvas
novada domes iestāžu 2015.gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi, pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2016.gadā”.
2. Lēmumā noteiktās viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas piemērojamas,
veicot savstarpējos norēķinus par Salacgrīvas novada pašvaldības izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem.
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Lēmums Nr.85. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
21. §
Par nepieciešamajām vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības programmā (no pusotra gada
vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) Salacgrīvas novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 2.2 daļu, 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātai izglītības iestādei”, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.apakšpunktu,
saskaņā ar 2016.gada 10.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības
programmā (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) Salacgrīvas
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs EUR 162.25 mēnesī, saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
2. Informācijas nodaļai nodrošināt izmaksu publiskošanu pašvaldības mājas lapā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes izpilddirektors.
Lēmums Nr.86. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
22.Papildus darba kārtības jautājumi:
22.1. §
Par domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga ārzemju komandējumu
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.
Pamatojoties uz Rīgas plānošanas reģiona 2016.gada 5.februāra vēstuli Nr.Nos-1/40 “Par
Dagņa Strauberga komandējumu uz Holandi” (reģ.Nr.3-11/139), atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti
(Jānis Cīrulis, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte balsojumā nepiedalās,
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Komandēt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu kā Rīgas plānošanas
reģiona pārstāvi piedalīties pieredzes apmaiņas un mācību vizītes pasākumos Nīderlandē
Centrālbaltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas Interreg VA 2014.2020.gadam projekta CB155 “Live Baltic Campus (Campus Areas as Labs for Participative
Urban Design vai “Akadēmiskās pilsētiņas – līdzdalīga pilsētdizaina laboratorija”)” ietvaros
laikā no 2016.gada 7. līdz 10.martam.
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2. Domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga prombūtnes laikā domes priekšsēdētāja pienākumus
uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniecei vispārīgos jautājumos Skaidrītei Eglītei.
Lēmums Nr.87. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
22.2. §
Par domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Jāņa Cīruļa ārzemju komandējumu
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās M.Trankalis, D.Straubergs)
Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Jāņa Cīruļa 2016.gada
12.februāra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/50), atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs,
Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Komandēt no 2016.gada 8.martā līdz 10.martam Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja
vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli uz Holandi piedalīties Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību "Pyrobaltic" organizētajos pieredzes apmaiņas pasākumos, lai iepazītos ar Holandē
uzbūvētās pirolīzes (kurināmās eļļas ieguve no kokskaidām vai citām organiskām vielām)
rūpnīcas darbību.
2. Apmaksāt ar komandējumu saistītos izdevumus no budžeta līdzekļiem 12.10.2010. MK
noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”
noteiktajā kārtībā.
Lēmums Nr.88. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
22.3. §
Par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos
slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo K.Ķemers; debatēs piedalās J.Cīrulis, D.Straubergs)
Pamatojoties uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisijas 2016.gada 15.februāra
protokolu par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes
ūdeņos slēgtā izsolē nosolītajiem zvejas rīkiem (9 (deviņi) zivju tīkli, līdz 50 m (piekrastes ūdeņos
izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā), atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, 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 2016.gada 22.februārī.
Lēmums Nr.89. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

16

23. §
Par saistošo noteikumu Nr.B–2 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr. B-1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo 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
2016.gada 10.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-2 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.-1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada
pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-2 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai
elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram Kasparam Ķemeram nodrošināt, lai saistošie
noteikumi būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un
Ainažu pilsētas pārvaldē.
Lēmums Nr.90. Pielikums uz 12 lp. pievienots protokolam.
24. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.82 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
(ziņo D.Straubergs, K.Ķemers; debates piedalās D.Straubergs; izsakās A.Holma)
Pamatojoties uz izpilddirektora K.Ķemera 2016.gada 8.februāra iesniegumu (reģ.Nr. 318/43), saskaņā ar 2016.gada 10.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), 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”
apakšsadaļu 2.5. “Liepupes pagasta pārvalde” papildināt ar 6.ierakstu šādā redakcijā:
Nr.

6

Amats

Pagasta teritorijas
pārvaldnieks

Koeficients

0.403

Slodzes

0.5

Amatalga

€ 350

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

Piezīmes

3.II A

Amats izveidots
uz Pārvaldes
vadītāja
prombūtnes
laiku

2. Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
apakšsadaļas 6.1. “ Enerģētika” 1. ierakstu izteikt jaunā redakcijā:
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Nr.

1

Amats

Enerģētiķis

Koeficients

Slodzes

0.6

1

Amatalga

€ 1042

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

Piezīmes

20.III

3. Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
apakšsadaļu 8.1. “ Sociālais dienests” papildināt ar 9.ierakstu šādā redakcijā:
Nr.

9

Amats

Sociālais rehabilitētājs

Koeficients

Slodzes

Amatalga

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

Piezīmes

0.406

1

€ 705

39 II B

Amats izveidots
uz laiku līdz
31.12.2016.

Lēmums Nr.91. Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumi uz 2 lp. un iesniegumi uz 4 lp.
pievienoti protokolam.
Informācija
1.Par dzelzceļa līnijas Rail Baltica novietojuma variantiem Salacgrīvas novadā
(ziņo Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos J.Cīrulis,
Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja V.Krūze)
2.Par aktualitātēm Salacgrīvas novadā
(ziņo Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs D.Straubergs)
Sēdi slēdz plkst. 17:40.
Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (19.02.2016.)

____________________________
Inita Hartmane (19.02.2016.)

Sēdes protokolētāja
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