
 

       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. 4 

 

Salacgrīvā               2017.gada 27.martā  

           

Sēde sasaukta pulksten 16.00 

Sēdi atklāj pulksten 16.00 

 

Darba kārtība: 

1. Par nekustamā īpašuma „Ainažu ostas laukums”, Ainažos pārņemšanu bez atlīdzības 

lietošanā 

2. Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 projektā „Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”   

3. Par kredīta ņemšanu Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūvei 

4. Par saistošo noteikumu Nr. B–5 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 

15.marta saistošajos noteikumos Nr. B-4 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017. gada 

pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

5. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Andris Zunde, Inga Čekaļina, 

Aleksandrs Rozenšteins, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Ilona Balode, Edmunds 

Birkenbergs  

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

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

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

Būmane – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu 

pilsētas pārvaldes vadītāja, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Antra Paegle – 

Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste 

 

Nepiedalās- Anda Alsberga (personiski iemesli), Lija Jokste (personiski iemesli), Māris Trankalis 

(personiski iemesli), Gints Šmits (personiski iemesli)    

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 5 

jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11  deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 

 

mailto:dome@salacgriva.lv


2 

 

1. § 

Par nekustamā īpašuma „Ainažu ostas laukums”, Ainažos pārņemšanu bez atlīdzības 

lietošanā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada pašvaldība ir saņēmusi Satiksmes ministrijas 2017.gada 23.marta 

vēstuli Nr.03-01.3/953, reģistrēta Salacgrīvas novada domē 2017.gada 23.martā ar Nr.3-11/ 333,  

par valsts nekustamā īpašuma „Ainažu ostas laukums”, Ainažos nodošanu pašvaldībai bez 

atlīdzības lietošanā.  

Nekustamais īpašums „Ainažu ostas laukums”, kadastra Nr. 6605  002  0023 sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apz.6605 002 0023 (51570 kv.m platībā) uz kura atrodas ostas 

laukums – mols ar kadastra apz. 6605 002 0023 005 un zemes vienības ar kadastra apz. 6605 002 

0033 (20937 kv.m platībā) uz kura atrodas spīķeru mūra pamati un sienu daļa ar kadastra apz. 

6605 002 0033 004 un dzelzceļa klātne ar kadastra apz. 6605 002 0033 006, kas reģistrēti uz 

valsts vārda LR Satiksmes ministrijas personā Ainažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 176. 

Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldības autonomajās funkcijās ietilpst gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; 

ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo 

zonu ierīkošana un uzturēšana, šie zemes gabali ir nepieciešami pašvaldības autonomo funkciju 

nodrošināšanai - parku un skvēru labiekārtošanai Ainažu pilsētā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un likuma ,,Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 

2.punktā noteikto pastāvīgo funkciju – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu 

un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu 

un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu 

ierīkošana un uzturēšana), Salacgrīvas novada pašvaldībai ir nepieciešami šie zemes gabali, lai 

saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” pildītu savu autonomo funkciju – ierīkotu un uzturētu zaļo 

zonu. 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktu, Aizsargjoslu 

likuma  36.panta trešās daļas 1.punktu, kur noteikts, ka ir aizliegts atsavināt valsts vai pašvaldības 

īpašumā esošo zemi, izņemot likumos noteiktos gadījumus, kad personai ir tiesības iegūt īpašumā 

zemi zem ēkas (būves), ievērojot nosacījumu, ka īpašuma tiesības uz ēku (būvi) attiecīgajai 

personai ir nostiprinātas zemesgrāmatā, savukārt saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 1.panta 1.punktā noteikto, ka atsavināšana ir publiskas personas mantas 

pārdošana, mainīšana, ieguldīšana kapitālsabiedrībā un nodošana bez atlīdzības, kā rezultātā 

īpašuma tiesības no mantas atsavinātāja pāriet mantas ieguvējam, atklāti balsojot PAR- 11 

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

Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, 

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

 

1. Pieņemt bez atlīdzības lietošanā uz 15 (piecpadsmit) gadiem LR Satiksmes ministrijai 

piederošo nekustamo īpašumu „Ainažu ostas laukums”, kadastra Nr. 6605 002  0023 līdz 

brīdim, kad tiek veiktas izmaiņas Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punktā un 

pašvaldība var pārņemt īpašumā LR Satiksmes ministrijai piederošo nekustamo īpašumu 

„Ainažu ostas laukums”, kadastra Nr. 6605 002  0023, lai to izmantotu likuma ,,Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajai funkcijai – gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību  (parku, skvēru un zaļo zonu 

ierīkošana un uzturēšana). 

2. Atcelt 2015.gada 20.maija lēmumu Nr. 186 “Par nekustamā īpašuma „Ainažu ostas 

laukums”, Ainažos pārņemšanu pašvaldības īpašumā”. 

 

Lēmums Nr.110. Satiksmes ministrijas 2017.gada 23.marta vēstule Nr.03-01.3/953 uz 2 lp. 

pievienota protokolam.  
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2. § 

Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 projektā „Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

(ziņo A.Paegle; debatēs piedalās J.Cīrulis, I.Balode; izsakās A.Paegle) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes izglītības speciālista 2017.gada 22.marta 

iesniegumu (reģistrēts Salacgrīvas novada domē ar reģ. Nr.3-18/101), atklāti balsojot PAR- 11 

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

Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, 

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

  

1. Piedalīties Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 

2. Projekts tiek īstenots saskaņā 07.06.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.359 

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa 

“Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”. 

3. Projekta ieviešanu finansē Eiropas Sociālais fonds 85% apmērā un valsts budžeta 

līdzfinansējums ir 15% apmērā. 

4. Finansējums tiek piešķirts uz katru mācību gadu līdz 2020.gada 30.decembrim, 

finansējuma apjomu katra mācību gada sākumā aprēķina Valsts izglītības attīstības 

aģentūra saskaņā ar sadarbības līgumu. 

5. Noslēgt ar Valsts izglītības attīstības aģentūru sadarbības līgumu par Eiropas Sociālā 

fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” īstenošanu. 

6. Noteikt atbildīgo par projekta īstenošanu un koordinēšanu – Salacgrīvas novada domes 

izglītības speciālisti Antru Paegli. 

 

 

Lēmums Nr.111. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.  

 

 

 

3. § 

Par kredīta ņemšanu Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūvei 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Deputātiem atklāti balsojot PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Lai nodrošinātu Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūvi, ņemt kredītu līdz 139 165 (viens 

simts trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts sešdesmit pieci euro), kas sastāda 75% no kopējām 

pašvaldības izmaksām atjaunošanas projekta realizācijai, no Valsts Kases. Valsts kases kredīta 

atmaksas termiņš – 20 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums – 1 

gads, pamatsummu atmaksāt no 2018.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības 

budžetu. 



4 

 

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 

15.februāra lēmumu Nr.61 „ Par kredīta ņemšanu Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūvei”. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.  

 

 

Lēmums Nr.112.   

 

 

4. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–5 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15.marta 

saistošajos noteikumos Nr. B-4 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

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, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-5 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 

2017.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.-4 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 

2017.gada pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-5 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.113. Pielikums uz 12 lp. pievienots protokolam.  

 

 

 

5. § 

Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

(ziņo A.Paegle; debatēs piedalās J.Cīrulis, D.Straubergs, A.Zunde, S.Šlekone; izsakās A.Paegle) 

 

Pamatojoties uz izglītības speciālista 2017.gada 22.marta iesniegumu (Nr.3-18/101), 

2017.gada 27.marta lēmumu Nr.111 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/001 

projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs””, atklāti balsojot PAR- 

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

Balode, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, 

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

izdarīt šādu grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”: 

 

Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” 

9.apakš sadaļu “Izglītība” papildināt ar sekojošu ierakstu: 
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Nr. Amats Koeficients Slodzes  Amatalga  

Amata saime 

(apakš saime), 

līmenis 

Piezīmes 

2 
Pedagogs karjeras 

konsultants* 
- 0.9 

     

612 €  
 

 

Uz  projekta 

“Karjeras atbalsts 
vispārējās un 

profesionālās 

izglītības iestādēs” 
realizācijas laiku līdz 

30.12.2020. 

*Katra mācību gada sākumā slodze tiek pārskatīta atbilstoši faktiskam audzēkņu skaitam mācību 

gada sākumā. 

 

Lēmums Nr.114.  

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:25. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (27.03.2017.) 

 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (27.03.2017.) 

 

 


