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.15
Salacgrīvā

2017.gada 15.novembrī

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]
Par grozījumiem Salacgrīvas novada būvvaldes nolikumā
Par konkursa nolikuma „Ziemas rota 2017” apstiprināšanu
Par Salacgrīvas novada domes institūciju sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā
nolikuma un sadarbības grupas sastāva apstiprināšanu
5. Par “Amber race swimrun 2018” nolikuma apstiprināšanu
6. Par Salacgrīvas novada domes mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma
vidējā termiņa programmas 2018.-2020.gadam apstiprināšanu
7. Par Salacgrīvas tirgus Salacgrīvā, Krusta ielā 3 nomas tiesību izsoles un tirgus
apsaimniekošanas, tirdzniecības organizatora tiesību pretendentu atlases konkursa rīkošanu
un konkursa noteikumu apstiprināšanu
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala Dārza iela 1, Ainažos,
Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu
9. Par zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novada teritorijā
10. Par ceļa zīmes uzstādīšanu pie iebrauktuves pirmsskolas izglītības iestādes “’Vilnītis”
teritorijā
11. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu SIA
„MISTRALS”
12. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
apgrozāmajiem līdzekļiem
13. Par šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu un pārmaksu norakstīšanu
14. Par biedrības „Futbola Klubs Kuivižu Spartaks” projekta „Futbola kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana Salacgrīvas novadā un futbola kā sportiskās un sabiedriskās dzīves
aktivitātes saglabāšana” līdzfinansēšanu
15. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.497 ”Par
finansiālu atbalstu biedrībai ”Kuivižu jahtklubs””
16. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.500 ”Par
finansiālu atbalstu biedrībai ”Sporta klubs “Veixmes””
17. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.510 „Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2017.gadā”
18. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu Kr.Barona ielas 6C katlu mājai 2017./2018.
gada apkures sezonai
1.
2.
3.
4.

19. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
20. Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes "Vilnītis" tehniskā personāla štatu sarakstā
saskaņošanu
21. Par saistošo noteikumu Nr.B–14 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada
18.oktobra saistošajos noteikumos Nr.B-13 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017.gada
pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis,
Agra Jankovska, 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,
Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja –
galvenā arhitekte, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Kaspars
Krūmiņš – SIA “Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis, Dace Vilemsone – pirmsskolas izglītības
iestādes “Vilnītis” vadītāja, Jānis Auziņš – Salacgrīvas novada domes enerģētiķis, Edžus Jirgensons
– Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists, Gunta Kristiņa –
Salacgrīvas novada domes personāla speciāliste
Personas: A.Z., I.Z.
Nepiedalās- Rimants Jirgensons (personiski iemesli)
Sēdes vadītājs D.Straubergs informē, ka 2017.gada 14.novembrī saņemta LR Ekonomikas
ministrijas vēstule Nr.32-1-8393 “Par Ekonomikas ministrijas pārstāvi Salacgrīvas ostas valdē”,
tādēļ ierosina papildināt domes sēdes darba kārtību ar jautājumu Nr.22 “Par izmaiņām Salacgrīvas
ostas valdes sastāvā”.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu par grozījumiem sēdes darba kārtībā.
Citu priekšlikumu, ierosinājumu par sēdes darba kārtību nav.
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 21.jautājumu
un papildus darba kārtības jautājumu Nr.22. Deputātiem atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt sekojošu darba
kārtību:
Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]
Par grozījumiem Salacgrīvas novada būvvaldes nolikumā
Par konkursa nolikuma „Ziemas rota 2017” apstiprināšanu
Par Salacgrīvas novada domes institūciju sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā
nolikuma un sadarbības grupas sastāva apstiprināšanu
5. Par “Amber race swimrun 2018” nolikuma apstiprināšanu
6. Par Salacgrīvas novada domes mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma
vidējā termiņa programmas 2018.-2020.gadam apstiprināšanu
1.
2.
3.
4.
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7. Par Salacgrīvas tirgus Salacgrīvā, Krusta ielā 3 nomas tiesību izsoles un tirgus
apsaimniekošanas, tirdzniecības organizatora tiesību pretendentu atlases konkursa rīkošanu
un konkursa noteikumu apstiprināšanu
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala Dārza iela 1, Ainažos,
Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu
9. Par zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novada teritorijā
10. Par ceļa zīmes uzstādīšanu pie iebrauktuves pirmsskolas izglītības iestādes “’Vilnītis”
teritorijā
11. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu SIA
„MISTRALS”
12. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
apgrozāmajiem līdzekļiem
13. Par šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu un pārmaksu norakstīšanu
14. Par biedrības „Futbola Klubs Kuivižu Spartaks” projekta „Futbola kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana Salacgrīvas novadā un futbola kā sportiskās un sabiedriskās dzīves
aktivitātes saglabāšana” līdzfinansēšanu
15. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.497 ”Par
finansiālu atbalstu biedrībai ”Kuivižu jahtklubs””
16. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.500 ”Par
finansiālu atbalstu biedrībai ”Sporta klubs “Veixmes””
17. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.510 „Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2017.gadā”
18. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu Kr.Barona ielas 6C katlu mājai 2017./2018.
gada apkures sezonai
19. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
20. Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes "Vilnītis" tehniskā personāla štatu sarakstā
saskaņošanu
21. Par saistošo noteikumu Nr.B–14 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada
18.oktobra saistošajos noteikumos Nr.B-13 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017.gada
pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu
22. Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā

1.§
Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]
(ziņo I.Cīrule; debatēs piedalās D.Straubergs, J.Cīrulis; izsakās D.Lejniece, I.Z.)
D.Lejniece informē, ka Salacgrīvas novada domē saņemtajā Vides pārraudzības valsts biroja vēstulē
par viedokļa sniegšanu saistībā ar patvaļīgu būvniecību nekustamajā īpašumā [..], norādīts, ka, lai
pašvaldība izlemtu jautājumu par būves legalizēšanu, būtu būtiski noskaidrot Valsts vides dienesta
vērtējumu par to, vai vides aizsardzību reglamentējošie normatīvie akti vispār pieļauj apbūvi
attiecīgajā nekustamajā īpašumā. Ņemot vērā to, ka iepriekš minētajā jautājumā nav saņemta
atbildes vēstule no Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes, ir priekšlikums atlikt
domes lēmuma pieņemšanu līdz decembra domes sēdei.
D.Straubergs ierosina atbalstīt speciālistu priekšlikumu atlikt domes lēmuma pieņemšanu līdz
decembra domes sēdei, lai noskaidrotu Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes
viedokli.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav.
Plkst.15:05 uz domes sēdi ierodas domes deputāte A.Jankovska.
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Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona
Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt lēmuma par patvaļīgās būvniecības seku
novēršanu nekustamajā īpašumā [..] pieņemšanu līdz decembra domes sēdei.
Lēmums Nr.380. Lēmuma projekts uz 2 lp. pievienots protokolam.
Plkst.15:15 no domes sēdes aiziet I.Z., A.Z.
2. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada būvvaldes nolikumā
(ziņo I.Cīrule, D.Straubergs)
Salacgrīvas novada dome ir pieņēmusi 2017.gada 18.oktobra lēmumu Nr. 345 “Par lēmumu
pieņemšanas deleģējumu Salacgrīvas novada būvvaldei”, kas paredz, ka Ministru kabineta
2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” kārtībā
noteiktos lēmumus par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un apstiprināšanu pašvaldības vārdā
pieņems Salacgrīvas novada būvvalde. Līdz ar to ir nepieciešami grozījumi Salacgrīvas novada
būvvaldes nolikumā.
Ņemot vērā iepriekšminēto un saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2017.gada 8.novembra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs,
Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita
Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2012.gada 17.oktobra lēmumu Nr. 496 “Par
Salacgrīvas novada būvvaldes nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Salacgrīvas novada būvvaldes
nolikumā, papildinot to ar 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.13. punktiem šādā redakcijā:
“7.9.atļauj izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienību sadalei un izsniedz ierosinātājam
projekta izstrādes nosacījumus;
7.10.pieprasa zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus no institūcijām;
7.11.atsaka izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus, pieņemot attiecīgu
lēmumu, gadījumos, kad normatīvie akti nepieļauj projekta izstrādi;
7.12.izdod administratīvo aktu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaka nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus, piešķir nosaukumus un adreses zemes sadales rezultātā
jaunizveidotajām zemes vienībām;
7.13.izdod administratīvo aktu par zemes ierīcības projekta noraidīšanu.”
Lēmums Nr.381.
Plkst.15:16 uz domes sēdi ierodas domes deputāts J.Lipsbergs.
3. §
Par konkursa nolikuma „Ziemas rota 2017” apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 2017.gada 8.novembra Attīstības un Finanšu komiteju
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atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode,
Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Marita Kreituse, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Agra Jankovska), Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa nolikumu „Ziemas rota 2017” saskaņā ar pielikumu.
2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
2.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja: Evija Keisele - Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos;
2.2. Vērtēšanas komisijas locekle - sekretāre: Ilva Erkmane - Salacgrīvas novada ainavu
arhitekte;
2.3. Vērtēšanas komisijas locekļi:
2.3.1. Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte;
2.3.2. Aija Kirhenšteine - Salacgrīvas novada domes deputāte;
2.3.3. Jānis Cīrulis – Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības
jautājumos;
2.3.4. Gunita Bisniece – Salacgrīvas novada domes kārtībniece;
2.3.5. Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja;
2.3.6. Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs.
3. Apstiprināt konkursa „Ziemas rota 2017” balvu fondu EUR 980.00 (deviņi simti astoņdesmit
euro 00 euro centi) apmērā.
Lēmums Nr.382. Pielikums uz 2 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam.
4. §
Par Salacgrīvas novada domes institūciju sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā
nolikuma un sadarbības grupas sastāva apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2017.gada 14.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 545 “Noteikumi
par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” 4., 5. un 14.punktu, saskaņā ar 2017.gada
6.novembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2017.gada 8.novembra Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode,
Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine,
Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Salacgrīvas novada domes institūciju sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzībā, tās
sastāvā iekļaujot:
1.1. Valsts policijas pārstāvi Daci Pūci;
1.2. Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta vadītāju Anitu Holmu;
1.3. izglītības speciālistu Antru Paegli;
1.4. Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Marutu Pirro.
2. Par Sadarbības grupas protokolistu iecelt Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta sociālo
pedagogu Ingu Paroli.
3. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes institūciju sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības
nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.383. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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5. §
Par “Amber race swimrun 2018” nolikuma apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz 2017.gada 6.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2017.gada 8.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās,
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt “Amber race swimrun 2018” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.384. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
6. §
Par Salacgrīvas novada domes mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma vidējā
termiņa programmas 2018.-2020.gadam apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs)
D.Straubergs ierosina atlikt jautājumu, lai sagatavoto dokumentu nosūtītu uzņēmējiem, uzņēmēju
konsultatīvās padomes pārstāvjiem, ceļu uzturētājam, ieinteresētajām personām ar rakstisku
pamatojumu, pēc kādiem kritērijiem programma sastādīta, kā ceļi tiks attīstīti, aicinot izteikt
viedokli.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona
Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt Salacgrīvas
novada domes mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma vidējā termiņa programmas
2018.-2020.gadam apstiprināšanu līdz decembra domes sēdei, uzdodot Salacgrīvas novada domes
ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālistam Edžum Jirgensonam apkopot ieinteresēto personu
viedokli, nosūtot dokumentu un informējot par kritērijiem, pēc kuriem tas sastādīts.
Lēmums Nr.385. Lēmuma projekts uz 6 lp. pievienots protokolam.
7. §
Par Salacgrīvas tirgus Salacgrīvā, Krusta ielā 3 nomas tiesību izsoles un tirgus
apsaimniekošanas, tirdzniecības organizatora tiesību pretendentu atlases konkursa rīkošanu
un konkursa noteikumu apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas izmantošanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida
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līguma nosacījumiem” 7., 11., 12.punktu, 2.1. nodaļu, 63., 65., 67. punktu, 12.05.2010. Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta
saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā” 6.punktu, 2017.gada 8.novembra Attīstības komitejas un Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode,
Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine,
Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot Salacgrīvas tirgus Salacgrīvā, Krusta ielā 3, kas sastāv no zemes gabala Salacgrīvā,
Krusta ielā 3, zemes vienības kadastra apz. 6615 004 0238 (4761 kv.m platībā), saskaņā ar
pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju, tirgus paviljona (130 kv.m platībā), tirgus nojumes (87.5 kv.m),
tirgus laukuma nožogojuma, kustamās mantas (pielikums Nr.2) un zemes gabalu daļas Salacgrīvā,
„Bocmaņa laukums”, zemes vienības kadastra apz.6615 001 0044 1300 kv.m platībā, Viļņu iela 4,
zemes vienības kadastra apz.6615 004 0125 1600 kv.m platībā un Ostas iela 4, zemes vienības
kadastra apz. 6615 001 0073 3400 kv.m platībā (pielikums Nr.3) rakstisku nomas tiesību izsoli un
Salacgrīvas tirgus apsaimniekošanas un gadatirgu, Jūras svētku, Salacgrīvas pilsētas svētku
tirdzniecības organizatora tiesību pretendentu atlases konkursu, un apstiprināt konkursa
noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.4.
2. Ņemot vērā esošā un bijušā Salacgrīvas tirgus apsaimniekotāja izteiktās pretenzijas par
nomā nodotā tirgus (t.i., nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Krusta ielā 3 un kustamās mantas) nomas
maksas apjoma nesamērīgumu pret tirgus apsaimniekošanas izdevumiem un ieņēmumiem no tirgus
apsaimniekošanas, ņemot vērā Salacgrīvas tirgus apmeklētību un personu pirktspēju, lai nodrošinātu
tirgus darbības nepārtrauktību un tirgus funkcionēšanu Salacgrīvas pilsētā, kas ir būtiska
Salacgrīvas novada iedzīvotājiem un apmeklētājiem, noteikt nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Krusta
ielā 3 un kustamās mantas nomas tiesību izsoles sākumcenu 50% apmērā no saskaņā ar
08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
izmantošanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida līguma
nosacījumiem” 63., 67.punktu nosacījumiem noteiktās nomas maksas, t.i., noteikt nekustamā
īpašuma Salacgrīvā, Krusta ielā 3, nomas tiesību izsoles sākumcenu EUR 182,96 mēnesī, kas sastāv
no zemes nomas maksas EUR 11,84 mēnesī un nekustamā īpašuma un kustamās mantas nomas
maksas EUR 171,12 mēnesī.
3. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu EUR 0,08 par vienu kalendāro dienu par zemes
gabala daļas 1300 m2 platībā nomu Salacgrīvā „Bocmaņa laukums” un EUR 0,28 par vienu
kalendāro dienu par zemes gabala daļas 1600 m2 platībā nomu Salacgrīvā Viļņu iela 4 un EUR 0,51
par vienu kalendāro dienu par zemes gabala daļas 3400 m2 platībā nomu Ostas ielā 4, tirdzniecības
organizēšanai gadatirgos, Jūras svētkos un Salacgrīvas pilsētas svētkos.
4. Noteikt nomas maksu par vienu kalendāro dienu par katru lēmuma 3.punktā neminēto
pašvaldībai piederošo zemes gabalu nomu, kuri tiek izmantoti tirdzniecības organizēšanai
Salacgrīvas pilsētas svētkos - 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības proporcionāli kalendārajām
dienām (1,5% no zemes kadastrālās vērtības dalot ar kalendāro dienu skaitu gadā).
5. Papildus izsolē nosolītajai nomas maksai, nomnieks atsevišķi maksā par patērēto
elektroenerģiju un komunālajiem pakalpojumiem, slēdzot līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem, kā
arī likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.
6. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu (pielikums Nr.5).
7. Apstiprināt līguma projektu (pielikums Nr.6).
Lēmums Nr.386. Pielikumi uz 11 lp. un nomas maksas aprēķins uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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8. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala Dārza iela 1, Ainažos,
Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu
(ziņo J.Cīrulis; debatēs piedalās A.Jankovska)
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās
daļas 3.punktu, Salacgrīvas novada domes 2017.gada 18. oktobra lēmumu Nr.349 „Par pašvaldības
nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Dārza ielā 1, Ainažos, Salacgrīvas novadā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” un ņemot vērā to, ka
SIA “HELTER”, VRN 40003769280, ir samaksājis nekustamā īpašuma Dārza iela 1, Ainažos,
kadastra Nr. 6605 003 0044, nosacīto cenu 19 400 EUR (deviņpadsmit tūkstoši četri simti euro) un
pievienotās vērtība nodokli 4074,00 EUR (četri tūkstoši septiņdesmit četri euro), saskaņā ar
2017.gada 8.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14
deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma Dārza iela 1, Ainažos, kadastra
Nr.6605 003 0044, pārdošanu par nosacīto cenu 19 400 EUR (deviņpadsmit tūkstoši četri
simti euro), kurai piemērojams pievienotās vērtība nodoklis 4074,00 euro (četri tūkstoši
septiņdesmit četri euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “HELTER”, VRN 40003769280
par iepriekš minētā īpašuma pārdošanu.
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.387. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
9. §
Par zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novada teritorijā
(ziņo D.Būmane, D.Straubergs)
Ņemot vērā 2017.gada 18.augustā Salacgrīvas novada domē saņemto VAS “Valsts
nekustamie īpašumi” vēstuli (reģ. Nr. 3-12/914) par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu
izvērtēšanu Salacgrīvas novadā, balstoties uz Nekustamā īpašuma nodaļas sniegto informāciju,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2. un 10.punktu, Zemes pārvaldības likuma
17.panta ceturto daļu, likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punktu, saskaņā ar 2017.gada 8.novembra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs,
Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita
Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Ainažos, Raiņa iela pie Tallina šosejas 0,606 ha platībā
ar kadastra Nr.6605 004 0023 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6605 004 0023 par
Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgu un uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar
kadastrālo vērtību euro 424,00.
2. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Ainažu pagastā, 2,2 ha platībā ar kadastra Nr.6625 002
0359 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6625 002 0359 par Salacgrīvas novada
pašvaldībai piekritīgu un uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo vērtību
euro 202,00.
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3. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Ainažu pagastā, “Brūklenes” 2,29 ha platībā ar
kadastra Nr.6625 003 0189 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6625 003 0189 par
Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgu un uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar
kadastrālo vērtību euro 211,00.
4. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Ainažu pagastā, 0,51 ha platībā ar kadastra Nr.6625
003 0487 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6625 003 0486 par Salacgrīvas novada
pašvaldībai piekritīgu un uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo vērtību
euro 357,00.
5. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā 0,23 ha platībā ar kadastra Nr.6615 004
0221 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 004 0221 par Salacgrīvas novada
pašvaldībai piekritīgu un uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo vērtību
euro161,00.
6. Atzīt zemes gabalus Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā 1,19 ha platībā ar kadastra Nr.6615 005
0159 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 005 0159 un kadastrālo vērtību 833,00 euro
un zemes vienību ar kadastra apz. 6615 005 0203 0,7701 ha platībā un kadastrālo vērtību
539,00 euro par Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgiem un uzņemt Salacgrīvas novada
pašvaldības bilancē.
7. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā 5,651 ha platībā ar kadastra Nr.6615 006
0087 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 006 0087 par Salacgrīvas novada
pašvaldībai piekritīgu un uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo vērtību
euro 3391,00.
8. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā 11,64 ha platībā ar kadastra Nr.6615 006
0089 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 006 0089 par Salacgrīvas novada
pašvaldībai piekritīgu un uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo vērtību
euro 6984,00.
9. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā 4,6826 ha platībā ar kadastra Nr.6615 006
0090 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 006 0090 par Salacgrīvas novada
pašvaldībai piekritīgu un uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo vērtību
euro 2810,00.
10. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā 21,5758 ha platībā ar kadastra Nr.6615 006
0091 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 006 0091 par Salacgrīvas novada
pašvaldības piekritīgu un uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo vērtību
euro 12945,00.
11. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā 15,6859 ha platībā ar kadastra Nr.6615 006
0094 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 006 0094 par Salacgrīvas novada
pašvaldības piekritīgu un uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo vērtību
euro 9412,00.
12. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā 0,2002 ha platībā ar kadastra Nr.6615 007
0144 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 007 0144 par Salacgrīvas novada
pašvaldības piekritīgu un uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo vērtību
euro 10480,00.
13. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā 0,17 ha platībā ar kadastra Nr.6615 009
0044 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6615 009 0046 par Salacgrīvas novada
pašvaldībai piekritīgu un uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības domes bilancē ar kadastrālo
vērtību euro 3383,00.
14. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, “Apsītes” 21,72 ha platībā ar
kadastra Nr.6660 005 0070 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6660 005 0070 par
Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgu un uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar
kadastrālo vērtību euro 16264,00.
15. Atzīt zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, 0,4 ha platībā ar kadastra Nr.6660
008 0185 un zemes vienības kadastra apzīmējumu 6660 008 0166 par Salacgrīvas novada
pašvaldībai piekritīgu un uzņemt Salacgrīvas novada pašvaldības bilancē ar kadastrālo vērtību
euro 516,00.
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Lēmums Nr.388.
10. §
Par ceļa zīmes uzstādīšanu pie iebrauktuves
pirmsskolas izglītības iestādes “’Vilnītis” teritorijā
(ziņo D.Straubergs, D.Vilemsone)
Pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” 2017.gada 6.augusta iesniegumu
Nr.1.8/51 par aizlieguma zīmes uzstādīšanu auto kustības ierobežošanai iestādes teritorijā Pērnavas
ielā 29, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, saskaņā ar 2017.gada 8.novembra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona
Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Uzstādīt aizlieguma ceļa zīmi Nr.302 ‘’Braukt aizliegts’’ pie iebrauktuves pirmsskolas
izglītības iestādes “Vilnītis” teritorijā, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Ceļa zīmes uzstādīt par pašvaldības līdzekļiem.
3. Uzdot Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālistam saskaņot
zīmju uzstādīšanu ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”.
Lēmums Nr.389. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
11. §
Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu
SIA „MISTRALS”
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi SIA „MISTRALS” valdes locekļa Rolanda Ķirša
2017.gada 27.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/720) ar lūgumu izsniegt speciālo atļauju
komercdarbībai zvejniecībā, lai zvejotu iekšējos ūdeņos.
Atbilstoši 08.09.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz
speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” 4.punkta prasībām SIA „MISTRALS” iesniedzis iesniegumu un
tam pievienotas šādas dokumentu kopijas: komersanta reģistrācijas apliecības kopija; Valsts
ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par pretendenta nodokļu samaksu.
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 08.09.2009. Ministru kabineta
noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā,
kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 7. un 9.punktu, kā arī
saskaņā ar 2017.gada 8.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste,
Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izsniegt uz pieciem gadiem SIA „MISTRALS” („Liedegas”, Salacgrīvas pag., LV 4033,
reģ.Nr.44103078415) speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos
Vitrupē.
2. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 16.novembrī.
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Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, 189.pantu lēmumu
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā,
iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Lēmums Nr.390. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 7 lp. pievienoti protokolam.
12. §
Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
apgrozāmajiem līdzekļiem
(ziņo K.Krūmiņš; debatēs piedalās A.Jankovska)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma
„Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 62.pantu, 63.pantu,
“SIA “Salacgrīvas ūdens” valdes locekļa K.Krūmiņa 2017.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.318/394), par finanšu līdzekļu nepieciešamību apgrozāmajiem līdzekļiem un saskaņā ar 2017.gada
8.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs,
Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita
Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis), PRET – nav,
ATTURAS – 2 (Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā naudas
līdzekļus EUR 126 540 (viens simts divdesmit seši tūkstoši pieci simti četrdesmit euro )
apmērā apgrozāmajiem līdzekļiem.
2. Pamatkapitāla palielinājumu apmaksāt dalībnieku sapulces lēmumā par pamatkapitāla
palielināšanu noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no dienas, kad dalībnieku
sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.
3. Uzdot sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam
Krūmiņam pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu iesniegt komercreģistra iestādei pēc
tam, kad veikta daļu apmaksa un jaunās daļas ierakstītas dalībnieku reģistrā.
Lēmums Nr.391. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
13. §
Par šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu un pārmaksu norakstīšanu
Pamatojoties uz 2017.gada 4.novembra rīkojumu Nr.3-6/138 „Par inventarizācijas komisiju
izveidošanu” tika veiktas inventarizācijas debitoru, tai skaitā, šaubīgo debitoru parādiem.
Civillikuma 1895.pants nosaka, ka visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma
ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās
neizlieto desmit gadu laikā. 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība,
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskati” 100.punkts nosaka, ka prasības, kuru piedziņa
saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda
piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites. Inventarizācijas komisija, veicot debitoru
parādu izvērtējumu, konstatēja, ka debitoru parādiem par kopējo summu EUR 14478.31
(četrpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit astoņi euro 31 cents) un pārmaksām par kopējo
summu EUR 41.35 (četrdesmit viens euro 35 centi) ir iestājies prasības noilgums, parādnieks ir
likvidēts vai miris. Saskaņā ar 2017.gada 8.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot:
PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina,
Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns,
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Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt šaubīgo uz bezcerīgos debitoru parādu dzēšanu, kuriem iestājies prasību
noilgums, par kopējo summu EUR 14478.31 (četrpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit
astoņi euro 31 cents) saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt pārmaksu dzēšanu, kurām iestājies prasību noilgums, par kopējo summu EUR
41.35 (četrdesmit viens euro 35 centi) saskaņā ar pielikumu Nr.2.
Lēmums Nr.392. Pielikumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
14. §
Par biedrības „Futbola Klubs Kuivižu Spartaks” projekta „Futbola kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana Salacgrīvas novadā un futbola kā sportiskās un sabiedriskās dzīves
aktivitātes saglabāšana” līdzfinansēšanu
(ziņo D.Straubergs)
Saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” vietējās rīcības
grupas „Jūrkante” rīcības „Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu
efektīva izmantošana” nosacījumiem, projektam „Futbola kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
Salacgrīvas novadā un futbola kā sportiskās un sabiedriskās dzīves aktivitātes saglabāšana”
nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, t.i.
1’989.10 EUR (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit deviņi eiro, 10 centi). Projekta kopējās
attiecināmās izmaksas 19’891 EUR (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit viens eiro).
Izskatījusi biedrības „Futbola Klubs Kuivižu Spartaks” (reģ. Nr.40008202995) valdes locekļa Jāņa
Auziņa 2017.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/738), pamatojoties uz nolikumu „Par
kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts
17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 (protokols Nr.9; 2.§), saskaņā ar 2017.gada 6.novembra
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 8.novembra Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode,
Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine,
Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Projekta „Futbola kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Salacgrīvas novadā un futbola kā
sportiskās un sabiedriskās dzīves aktivitātes saglabāšana” realizācijas gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 1’989.10 EUR (viens tūkstotis
deviņi simti astoņdesmit deviņi eiro, 10 centi).
Lēmums Nr.393. Iesniegums uz 10 lp. pievienots protokolam.
15. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.497
”Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Kuivižu jahtklubs””
(debatēs piedalās A.Jankovska, E.Keisele; izsakās K.Močāns)
Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par
lēmuma projektu vada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis.
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Izskatījusi biedrības „Kuivižu jahtklubs” (reģ. Nr.40008141065) valdes priekšsēdētāja Ojāra
Jūlika 2017.gada 1.novembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/743)ar lūgumu veikt grozījumus biedrības
“Kuivižu jahtklubs” iesniegtajā un Salacgrīvas novada domes apstiprinātajā (12.01.2017. līgums
Nr.3-25.3/24) budžeta tāmē biedrības darbības nodrošināšanai, pamatojoties uz Nolikumu „Par
kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts
17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2017.gada 6.novembra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 8.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Kristaps Močāns
balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2017.gada 12.janvāra līguma Nr.3-25.3/24 par finansējuma izlietojuma atskaites
iesniegšanu pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Slēgt vienošanos ar biedrību „Kuivižu jahtklubs” par grozījumiem 2017.gada 12.janvāra
noslēgtajā līgumā Nr. 3-25.3/24 par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
3. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli parakstīt lēmuma
2.punktā minēto vienošanos.
Lēmums Nr.394. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
16. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.500
”Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Sporta klubs “Veixmes””
Izskatījusi biedrības „Sporta klubs “Veixmes”” (reģ. Nr.40008145777) valdes priekšsēdētāja
Aleksandra Pavlovska 2017.gada 1.novembra iesniegumu (reģ. Nr.3-18/390) ar lūgumu veikt
grozījumus biedrības „Sporta klubs “Veixmes”” iesniegtajā un Salacgrīvas novada domes
apstiprinātajā (12.01.2017. līgums Nr.3-25.3/25) budžeta tāmē biedrības darbības nodrošināšanai,
pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2017.gada
6.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 8.novembra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona
Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2017.gada 12.janvāra līguma Nr.3-25.3/25 par finansējuma izlietojuma atskaites
iesniegšanu pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Slēgt vienošanos ar biedrību „Sporta klubs “Veiksmes”” par grozījumiem 2017.gada
12.janvāra noslēgtajā līgumā Nr. 3-25.3/25 par finansējuma izlietojuma atskaites
iesniegšanu.
Lēmums Nr.395. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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17. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.510
„Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2017.gadā”
(ziņo D.Straubergs, E.Keisele; debatēs piedalās D.Straubergs, A.Jankovska)
D.Straubergs informē, ka, pamatojoties uz Limbažu novada pašvaldības pārstāvja Limbažu un
Salacgrīvas novadu sporta skolas uzraudzības padomē priekšlikumu, 2017.gada 6.novembra
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē un 2017.gada 8.novembra Finanšu komitejas
sēdē tika nolemts uz domes sēdi virzīt lēmuma projektu “Par grozījumu Salacgrīvas novada domes
2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.510 „Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas
novadu sporta skolai 2017.gadā””, lai samazinātu Salacgrīvas novada domes finansējuma apmēru
par EUR 1754.37. Pēc 2017.gada 8.novembra Finanšu komitejas sēdes noskaidrots, ka sakarā ar
Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas jubileju treneriem naudas balvas plānots izmaksāt no
valsts mērķdotācijas, tādēļ arī administrācijas darbiniekiem tās būtu jāizmaksā. Ierosina atbalstīt arī
pārējās Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas 2017.gada 23.oktobra iesniegumā Nr.114.3/310 “Par finanšu līdzekļu izlietojumu” norādītās vajadzības. Līdz ar to aicina deputātus izskatīt
lēmuma projektu “Par pašvaldības finansējuma brīvo līdzekļu izlietojumu Limbažu un Salacgrīvas
novadu sporta skolai 2017.gadā”.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav.
Par pašvaldības finansējuma brīvo līdzekļu izlietojumu
Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2017.gadā
Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 57.punktu, Limbažu un
Salacgrīvas novadu sporta skolas direktores D.Zaļupes 2017.gada 23.oktobra iesniegumu Nr. 114.3/310 (reģistrēts Salacgrīvas novada domē ar reģ. Nr.3-18/396, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti
(Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas direktores D.Zaļupes 2017.gada
23.oktobra iesniegumu Nr.1-14.3/310 par brīvo līdzekļu EUR 4731.91 - Salacgrīvas novada
pašvaldības daļas EUR 1754.37 izlietošanu:
1.1. Vieglatlētikas kabineta remontam, mēbeļu un datora iegādei, Parka ielā 36, Limbažos, kurā
strādā četri treneri:
1.1.1.Dators- EUR 458.00, monitors – EUR 140.00, printeris -EUR 100, datora programmas
– EUR 45.00, kopējā summa EUR 743.00
1.1.2.Dokumentu, drēbju un inventāra skapju iegāde EUR 964.60
1.1.3.Remontu darbu apmaksu – darba alga, nodokļi EUR 720.00 vieglatlētikas kabinetam
1.2.Volejbola un dambretes nodaļām Liepupē:
1.2.1.Portatīvais dators -EUR 540.00, datora programmas -EUR 45.00, kopējā summa
EUR 585.00
1.2.2.Lāzerprinteris EUR 100.00
1.2.3Datora galds EUR 80.00
1.3.Sakarā ar Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas jubileju un administrācijas
darbinieku ieguldījumu augstas klases sportistu sagatavošanā, atļaut izmaksāt Sporta skolas
administrācijas darbiniekiem – direktora vietniekiem, sporta organizatoram, izglītības
metodiķim naudas balvas 50% apmērā no darbinieka mēneša darba algas, par kopējo summu
EUR 1245.5 + soc.nod. EUR 293.81.
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2. Ievērot Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 57. punktu, ņemot vērā Salacgrīvas
novada domes 2016.gada 28.decembra lēmuma Nr.510 „Par pašvaldības finansējumu Limbažu
un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2017.gadā” 2.punkta nosacījumus.
Lēmums Nr.396. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
18. §
Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu Kr.Barona ielas 6C katlu mājai
2017./2018. gada apkures sezonai
(ziņo J.Auziņš; debatēs piedalās A.Jankovska, J.Lipsbergs, D.Straubergs, J.Cīrulis;
izsakās D.Būmane, J.Auziņš)
Pamatojoties uz enerģētiķa J.Auziņa sagatavotiem aprēķiniem, saskaņā ar 2017.gada 8.
novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis,
Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Agra Jankovska), Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt apkures maksu 2017./2018.gada apkures sezonā Kr. Barona ielas 6c katlu mājai
89.83 EUR/MWh.
2. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā.
Lēmums Nr.397. Aprēķins uz 2 lp. pievienots protokolam.
19. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513
„Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz enerģētiķa Jāņa Auziņa sagatavoto tarifa aprēķinu un Salacgrīvas novada
domes 2017.gada 15.novembra lēmumu Nr.397 “Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu
Kr.Barona ielas 6C katlu mājai 2017./2018. gada apkures sezonai”, saskaņā ar 2017.gada
8.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs,
Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita
Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs),
PRET – nav, ATTURAS – 1 (Agra Jankovska), 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”:
1. Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
papildināta ar 6.8..apakšsadaļu “Katlu māja Ainažos Kr.Barona ielā 6C” sekojošā
redakcijā:
Nr.

1

Amats

Kurinātājs

Koeficients

Slodzes

Amatalga

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

Piezīmes

0.2189

0.25

95 €

13.III

Sezonas darbinieks
uz apkures sezonu
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Lēmums Nr.398. Amatu klasificēšanas rezultāts uz 1 lp. pievienots protokolam.
20. §
Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes "Vilnītis" tehniskā personāla štatu sarakstā
Saskaņošanu
Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātā
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4. punktu un saskaņā ar 2017.gada
8.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs,
Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita
Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Saskaņot pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītājas apstiprinātos grozījumus
pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehniskā personāla štatu sarakstā periodā no 01.12.2017. 31.05.2018., saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
Lēmums Nr.399. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp pievienoti protokolam.
21. §
Par saistošo noteikumu Nr.B–14 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 18.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.B-13 “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”, saskaņā ar
2017.gada 8.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis
Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis,
Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Agra Jankovska), Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-14 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada
18.oktobra saistošajos noteikumos Nr.B-13 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017.gada
pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-14 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.400. Pielikums uz 13 lp. pievienots protokolam.
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22. §
Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā
Pamatojoties uz „Likuma par ostām” 26.pantu, 2017.gada 14.novembra LR Ekonomikas
ministrijas vēstuli Nr.32-1-8393 “Par Ekonomikas ministrijas pārstāvi Salacgrīvas ostas valdē”,
atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste,
Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izslēgt no Salacgrīvas ostas valdes Ekonomikas ministrijas pārstāvi Kristapu Somu.
2. Iekļaut Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta
Uzņēmējdarbības vides nodaļas vadītāju Ilzi Baltābolu Salacgrīvas ostas valdes sastāvā kā
Ekonomikas ministrijas pārstāvi.
Lēmums Nr.401. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.

Sēdi slēdz plkst. 16:10.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (16.11.2017.)

____________________________
Inita Hartmane (16.11.2017.)

Sēdes protokolētāja
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