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.13
Salacgrīvā

2017.gada 9.oktobrī

Sēde sasaukta pulksten 16.00
Sēdi atklāj pulksten 16.00
Darba kārtība:
1. Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm
2. Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu Nr.B–12 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada
20.septembra saistošajos noteikumos Nr.B-11 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017.
gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu
4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mehanizācijas ielā 4A, Liepupē, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai ar pretendentu atlasi, nosacītās cenas un
izsoles noteikumu apstiprināšanu
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada
domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste,
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 deputāti- Sanita Šlekone (personiski iemesli), Lija Jokste (personiski iemesli)
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs D.Straubergs informē par domes ārkārtas sēdes
sasaukšanas iemesliem.
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 4 jautājumiem.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode,
Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību.

1. §
Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm
(ziņo A.Paegle)
Plkst.16:05 uz domes sēdi ierodas deputāts J.Lipsbergs.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12.punktu, Ministru kabineta 28.08.2001.
noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 31.08.2016. lēmumu Nr.303 „Kārtība, kādā Salacgrīvas novadā aprēķina un sadala
valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm”, Salacgrīvas novada domes 31.08.2016. lēmumu
Nr.304 „Kārtība, kādā izvērtē interešu izglītības programmas un sadala valsts budžeta un
pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai Salacgrīvas novada izglītības
iestādēs”, 2017.gada 3.oktobra Ministru kabineta sēdes protokolu Nr.49; 28.§ "Par mērķdotāciju
sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2017.gadam", kas publicēts Latvijas
Vēstnesī 2017.gada 9.oktobrī, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris
Zunde, Ilona Balode, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Katrīna Borozdina balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Salacgrīvas novada pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2017.gada 1.septembra līdz 31.decembrim EUR
309788, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Salacgrīvas novada izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no
2017.gada 1.septembra līdz 31.decembrim EUR 36444, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Salacgrīvas novada izglītības
iestādēm interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2017.gada 1.septembra līdz
31.decembrim EUR 14280, saskaņā ar interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts
budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma sadales komisijas apstiprināto sadales
projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3.
4. Piešķirt pašvaldības finansējumu izglītības iestādēm interešu izglītības pedagogu darba
samaksai no 2017.gada 1. septembra līdz 31.decembrim EUR 9807, saskaņā ar interešu
izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības
finansējuma sadales komisijas apstiprināto sadalījumu (pielikumi Nr.4. un Nr.5).
5. Lēmums piemērojams ar 2017.gada 1.septembri.
6. Lēmums stājas spēkā tad, kad izdots Ministru kabineta rīkojums "Par mērķdotāciju
sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2017.gadam".
Lēmums Nr.339. Pielikumi uz 6 lp. pievienoti protokolam.
2. §
Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu
(ziņo A.Paegle; debatēs piedalās D.Straubergs, D.Melnalksnis; izsakās A.Paegle)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba
samaksas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona
Balode, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
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Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Katrīna Borozdina balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” pašvaldības finansēto
vadītāja pienākuma izpildītāja tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes „Randa”:
2.1. pašvaldības finansēto vadītāja tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.1.
2.2. pirmsskolas 5-6 gadīgo grupu nodarbību vadīšanas valsts finansēto vadītāja tarifikācijas
sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.2.
3. Apstiprināt Salacgrīvas vidusskolas valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikācijas
sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.3.
4. Apstiprināt Liepupes vidusskolas:
4.1. valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu
Nr.4.1.
4.2. pirmsskolas grupu vadīšanas pašvaldības finansēto vadītāja tarifikācijas sarakstu, saskaņā
ar pielikumu Nr.4.2.
5. Apstiprināt Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas valsts mērķdotācijas finansēto direktora
tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.5.
6. Apstiprināt Salacgrīvas mūzikas skolas pašvaldības finansēto direktora tarifikācijas sarakstu,
saskaņā ar pielikumu Nr.6.
7. Apstiprināt Salacgrīvas mākslas skolas pašvaldības finansēto direktora tarifikācijas sarakstu,
saskaņā ar pielikumu Nr.7.
8. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 7.oktobra lēmumu Nr.378
„Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu”
(protokols Nr.12; 2.§).
9. Lēmums piemērojams ar 2017.gada 1.septembri.
Lēmums Nr.340. Pielikumi uz 9 lp. pievienoti protokolam.
3. §
Par saistošo noteikumu Nr.B–12 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada
20.septembra saistošajos noteikumos Nr.B-11 “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, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā
Salacgrīvas novada domes 2017.gada 9.oktobra lēmumu Nr.339 “Par valsts mērķdotāciju un
pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm” un kultūras ministres 2017.gada
14.septembrī apstiprināto “Precizētais valsts budžeta dotācijas sadalījums 2017.gadam pašvaldību
un privāto dibinātāju izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas
programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna
Borozdina, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-12 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2017.gada 20.septembra saistošajos noteikumos Nr.B-11 „Par Salacgrīvas novada
pašvaldības 2017.gada pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.B-12 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.
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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.341. Pielikums uz 12 lp. pievienots protokolam.
4. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mehanizācijas ielā 4A, Liepupē, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai ar pretendentu atlasi, nosacītās cenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
(ziņo J.Cīrulis, D.Būmane, D.Straubergs)
Pašvaldība nekustamais īpašums Mehanizācijas ielā 4A, kadastra Nr. 6660 009 0609,
sastāv no zemes vienības ar kadastra apz.6660 009 0603 0,2925 ha un ražošanas ēkas ar kadastra
apz. 6660 009 0398 003, ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums, kas ir reģistrēts Liepupes
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000571231.
Ņemot vērā 2014.gada 20.augusta lēmumu Nr. 300 “Par nekustamo īpašumu
Mehanizācijas iela 4, Liepupes pagastā, Liepupē, Salacgrīvas novadā” (protokols Nr.8; 24.§),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta otro daļu, balstoties uz sertificētas nekustamā
īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) 2017.gada 2.oktobrī veikto nekustamā
īpašuma (Nr. 2017/194) tirgus vērtējumu, kas saņemts Nekustamā īpašuma nodaļā 2017.gada
2.oktobrī un reģistrēts ar Nr. 7-14.1/100, likuma “Pievienotās vērtības nodokļa likums” 37.panta
pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode,
Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, ar pretendentu atlasi, pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Mehanizācijas ielā 4A, kadastra Nr. 6660 009 0609, Liepupē,
Liepupes pagastā Salacgrīvas novadā.
2. Apstiprināt 1. punktā minētā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt nosacīto cenu – euro 6000,00 (seši tūkstoši euro), tai skaitā zemes vērtība
euro 3000,00 (trīs tūkstoši euro).
4. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nosolītā cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli
likumā noteiktā kārtībā.
Lēmums Nr.342. Pielikums uz 4 lp. un nekustamā īpašuma novērtējuma atskaite uz 14 lp.
pievienoti protokolam.
Sēdi slēdz plkst. 16:20.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (09.10.2017.)

____________________________
Inita Hartmane (09.10.2017.)

Sēdes protokolētāja
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