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

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. 8
Salacgrīvā

2016.gada 6.jūlijā

Sēde sasaukta pulksten 18.00
Sēdi atklāj pulksten 18.05
Darba kārtība:
1. Par priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Jāņa Cīruļa atsaukšanu no ikgadējā
atvaļinājuma
2. Par dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica trases novietojumu Salacgrīvas novadā
3. Par Salacgrīvas vidusskolas direktora iecelšanu amatā
4. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Liepupes pagasta Lembužu ciemā
5. Par saistošo noteikumu Nr. B–7 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 21.jūnija
saistošajos noteikumos Nr. B-6 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Andris Zunde, Inga
Čekaļina, Gints Šmits, Aleksandrs Rozenšteins, Lija Jokste, Normunds Tiesnesis, Ilona Balode,
Edmunds Birkenbergs
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta
pārvaldes vadītājs, Vineta Krūze – Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja, Ilga Tiesnese –
Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas
pārvaldes vadītāja, Kaspars Neimanis – Salacgrīvas novada domes informācijas aprites speciālists
Citi: Sēdes dalībnieku un dalībnieku, kuri lūdz vārdu, saraksti pievienoti protokolam uz 4 lp.
pievienoti protokolam.
Nepiedalās deputāti- Māris Trankalis (darba pienākumi), Aija Kirhenšteine (personiski iemesli)
Sēdes vadītājs D.Straubergs informē par iemesliem, kuru dēļ sasaucis Salacgrīvas novada
domes ārkārtas sēdi un lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 5 jautājumiem Deputātiem
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona

Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome nolemj apstiprināt 2016.gada 6.jūlija ārkārtas sēdes darba kārtību.
1.§
Par priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Jāņa Cīruļa atsaukšanu no ikgadējā
atvaļinājuma
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Jāņa
Cīruļa 2016.gada 1.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/229), atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atsaukt 2016.gada 6.jūlijā no ikgadējā atvaļinājuma priekšsēdētāja vietnieku attīstības
jautājumos Jāni Cīruli.
2. Ikgadējo atvaļinājumu pagarināt par vienu dienu.
Lēmums Nr.273. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
Plkst.18:10 darbu sēdē uzsāk deputāts, domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos J.Cīrulis.
2. §
Par dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica trases novietojumu Salacgrīvas novadā
(ziņo D.Straubergs; izsakās V.Ieviņa; debatēs piedalās J.Cīrulis, S.Šlekone, E.Birkenbergs)
Salacgrīvas novada dome detalizēti iepazinusies ar “Eiropas standarta platuma publiskās
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība” ietekmes uz vidi novērtējumu
(turpmāk tekstā - IVN), konstatēja, ka IVN raksturota paredzētās darbības būtība, vērtētas paredzētās
darbības alternatīvas, sasaiste ar valsts un pašvaldību dokumentiem, normatīvajiem aktiem, dabas
aizsardzības plāniem, sniegta informācija par kompensāciju mehānismiem, sabiedriskajām
apspriešanām. IVN sniegts alternatīvu salīdzinājums un izvēlēto risinājumu pamatojums. IVN
izstrādātāji Salacgrīvas novada teritorijā rekomendē izvēlēties variantu A1; B2-1; C5-1 un C5-3
kombināciju, C4 un A3-2.
Savukārt Vides pārraudzības valsts biroja 03.05.2016. “Atzinumā Nr.5 Par Eiropas standarta
platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības ietekmi uz vidi
ziņojumu”, tiek izslēgta C5 alternatīva plānotā dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica trases
novietojums un tiek ieteikts novietot trasi pa variantu B2-2 Salacgrīvas novada teritorijā.
Salacgrīvas novada iedzīvotāju konsultatīvā darba grupa, smagos kompromisos ir atbalstījusi
C5-1 un C5-3 kombinācijas variantu plānotās dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica trases
novietojumu.
Salacgrīvas novada un Limbažu novada deputāti savā kopīgajā 26.02.2016. paziņojumā ir
atbalstījuši pilnsabiedrības “RB Latvija”, SIA “Estonian, Latvian&Lithuanian Environment”
rekomendēto dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica trases novietojuma variantu savukārt par
nepieņemamu atzinuši plānotās dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica trases B2-2, variantu,
kas nesamērīgi daudz skar esošos īpašumus, iekoptās mājsaimniecības, uzņēmējdarbības teritorijas,
un būtiski pasliktina novadu attīstības iespējas nākotnē.
Salacgrīvas novada domes speciālistu darba grupa izanalizējusi “Eiropas standarta platuma
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība” IVN, atzinusi par
labāko risinājumu konkrētajā posmā izvēlēties IVN rekomendēto plānotās dzelzceļa infrastruktūras
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līnijas Rail Baltica trases novietojumu C5-1 un C5-3 kombināciju. Darba grupa ir iepazinusies ar
Vides pārraudzības valsts biroja “Atzinums Nr.5 par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības ietekmi uz vidi ziņojumu” un izteikusi
savus priekšlikumus Satiksmes Ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kā
arī pilnsabiedrībai “RB Latvija” plānotās dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica trases C5-1 un
C5-3 kombinācijas variantu īstenošanai.
Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt pilnsabiedrības “RB Latvija”, SIA “Estonian, Latvian &Lithuanian
Environment” rekomendēto plānotās dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica trases
novietojumu Salacgrīvas novadā A1; B2-1; C5-1 un C5-3 kombināciju, C4 un A3-2.
2. Par nepieņemamu uzskatīt plānotās dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica trases
novietojuma B2-2 variantu, kas nesamērīgi daudz skar esošos īpašumus, iekoptās
mājsaimniecības, uzņēmējdarbības teritorijas, un būtiski pasliktina novada attīstības
iespējas nākotnē.
3. Apstiprināt šādus priekšlikumus tālākai rīcībai, lai rastu iespēju plānotās dzelzceļa
infrastruktūras līnijas Rail Baltica trases C5 varianta īstenošanai:
3.1. Salacgrīvas novada dome pieprasa Satiksmes ministrijai plānotās dzelzceļa
infrastruktūras līnijas Rail Baltica trases B2-2 alternatīvas izslēgšanu no Rail Baltica trases
novietojuma variantiem;
3.2. Pieprasīt mainīt 2009.gada 24.marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 254
“Dabas lieguma ”Vitrupes ieleja” individuālie aizsardzības noteikumi” 8.1.punktu, izsakot
to šādā redakcijā:
“8.1. veikt jebkādu darbību, kas negatīvi ietekmē teritorijai raksturīgo ainavu, izmaina tās
kultūrvēsturiskās vides īpatnības un raksturīgos ainavu veidojošos elementus (piemēram,
Vitrupes palieni, terases, smilšakmens atsegumus, krāces) vai samazina bioloģisko
daudzveidību un ekoloģisko stabilitāti, izņemot nacionālās nozīmes interešu objekta
būvniecību, ja atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” ir sagatavots
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un saņemts kompetentās institūcijas atzinums.”
4. Ņemot vērā to, ka konsultācijas Eiropas nozīmes projekta īstenošanas kontekstā ir būtiskas
un, lai izvairītos no iespējamiem pārkāpumiem, pieprasām Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai pirms gala lēmuma pieņemšanas par aizliegumu vai atļauju
šķērsot Natura 2000 teritoriju dabas liegums “Vitrupes ieleja”, konsultēties ar Eiropas
Komisijas Vides ģenerāldirektorātu. Salacgrīvas novada dome vēlas tikt informēta par
šādām konsultācijām un ja tiek organizētas sanāksmes vai tikšanās klātienē vēlas tajās
piedalīties, lai tā varētu nepastarpināti paust savu viedokli un uzklausīt arī Eiropas
Komisijas Vides ģenerāldirektorāta viedokli un redzējumu problēmas risinājumam.
5. Deleģēt domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam nosūtīt atklātu vēstuli LR Valsts
prezidentam un LR Ministru prezidentam paužot Salacgrīvas novada domes un iedzīvotāju
viedokli par Rail Baltica dzelzceļa trases novietojumu Salacgrīvas novadā.
Lēmums Nr.274. Vides pārraudzības valsts biroja e-pasta vēstule uz 1 lp. pievienota protokolam.
3. §
Par Salacgrīvas vidusskolas direktora iecelšanu amatā
(ziņo D.Straubergs)
J.Cīrulis lūdz protokolā ierakstīt viedokli, kuru saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem nav iespējams realizēt. – Izglītības iestādes direktoru būtu nepieciešams ievēlēt amatā uz 5
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gadiem. Vēlēšanas varētu būt pietiekoši demokrātiskas, kurās piedalītos skolēnu, pedagogu, skolēnu
vecāku, sabiedrisko organizāciju un deputātu pārstāvji.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 2.punktu un 2016.gada 30.jūnija Atklātā konkursa uz vakanto Salacgrīvas
vidusskolas direktora amatu rezultātiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Sanita Šlekone balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iecelt Sanitu Šlekoni, personas kods [..], Salacgrīvas vidusskolas direktores amatā.
2. Lēmums stājas spēkā pēc tā saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.
Lēmums Nr.275. Pielikums uz lp. pievienots protokolam.
4. §
Par ceļa zīmju uzstādīšanu Liepupes pagasta Lembužu ciemā
(ziņo A.Ilgavīzis; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs)
Pamatojoties uz Liepupes pagasta Lembužu ciema iedzīvotāju priekšlikumu par transporta
kustības ātruma ierobežošanu Liepupes pagasta Lembužos un pamatojoties uz grozījumiem likumā
“Ceļu satiksmes noteikumi”, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2015. gada 19.augusta lēmumu Nr. 288 “Par ceļa zīmju
uzstādīšanu Liepupes pagasta Lembužu ciemā”.
2. Uzstādīt norādījuma ceļa zīmi Nr. 519 “Apdzīvotas vietas sākums” ar ceļa zīmi Nr.521
“Pilsētas vai ciema nosaukums” “Lembuži” un norādījuma zīmi Nr.520 “Apdzīvotas
vietas beigas” uz ceļiem V-137 Stūrīši – Jelgavkrasti – Lembuži 12.470 kilometrā,
Baznīca – Pidas – Pagasta padome un Lembuži – Tūja (pielikums Nr.1).
3. Ceļa zīmes uzstādīt par autoceļa fonda līdzekļiem.
4. Liepupes pagasta pārvaldes vadītājam saskaņot zīmju uzstādīšanu ar VAS “Latvijas Valsts
ceļi”.
5. Lēmums stājas spēkā pēc tā saskaņošanas ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”.
Lēmums Nr.276. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
5. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–7 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 21.jūnija
saistošajos noteikumos Nr. B-6 “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”, atklāti balsojot:
PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
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Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-7 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada
21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.B-6 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada
pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-7 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.277. Pielikums uz 12 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
Sēdi slēdz plkst. 19:15.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (07.07.2016.)

____________________________
Inita Hartmane (07.07.2016.)

Sēdes protokolētāja
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