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.16
Salacgrīvā

2017.gada 28.decembrī

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]
2. Par paredzētās darbības “Salacgrīvas ostas un priekšostas rekonstrukcija” akceptēšanu
3. Par deleģēšanas līguma par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu slēgšanu ar Alojas
novada domi
4. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
5. Par Salacgrīvas novada domes mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma vidējā
termiņa programmas 2018.-2020.gadam apstiprināšanu
6. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Ienākumu testētie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti
Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
7. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Ienākumu netestētie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti
Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
8. Par saistošo noteikumu Nr.9 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
9. Par noteikumu „Noteikumi par Salacgrīvas novada pašvaldības mantas un finanšu līdzekļu
izmantošanas kārtību” apstiprināšanu
10. Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā autotransporta izmantošanu
11. Par Salacgrīvas novada domes patapinātā autotransporta izmantošanu
12. Par nolikuma “Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā”
apstiprināšanu
13. Par zvejas rīku limitu sadali 2018.gadam
14. Par zvejas rīka „zivju tīkls” limita sadali pašpatēriņa zvejai
15. Par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos
slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu
16. Par kustamās mantas – nocirsto koku pašvaldības īpašumā “Atmatas”, Ainažu pagastā nosacītās
cenas apstiprināšanu, to atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
17. Par detālplānojuma nekustamajā īpašumā “Pelmas”, Ainažos, Salacgrīvas novadā, kadastra
Nr.6605 001 0077, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6605 001 0096, publisko apspriešanu
18. Par ceļa servitūta nodibināšanu Pērnavas ielā 60D, Salacgrīvā
19. Par 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/126 pagarināšanu Mehanizācijas ielā
11, Liepupē, Liepupes pagastā
20. Par 2013.gada 27.decembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/58 pagarināšanu zemes gabalos
“Laurķirši”, “Gārsas”, “Podiņi”, “Ezera krasts”, Liepupes pagastā
21. Par pašvaldības zemes nomas līguma Tērces ielā 10, Salacgrīvā pārjaunošanu

22. Par dzīvojamās telpas nomāšanu [..] palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā
23. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli [..]
24. Par 2014.gada 15.decembra īres līguma 8-2.6/31 īpašumā [..] atjaunošanu
25. Par 2014.gada 1.decembra īres līguma 8-2.6/33 īpašumā [..] atjaunošanu
26. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
27. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15.februāra lēmumā Nr.68 “Par
finansiālu atbalstu kora „Pernigele” dalībai starptautiskā koru mūzikas festivālā – konkursā
Cantata al Mar Spānijā no 2017.gada 20.oktobra līdz 29.oktobrim”
28. Par Liepupes vidusskolas reorganizāciju
29. Papildus darba kārtības jautājumi:
29.1. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.aprīļa lēmumā Nr.143 “Par
finansiālu atbalstu biedrības “Sports Salacgrīvas novadam” projekta „Sporta un atpūtas laukumu
labiekārtošana” realizēšanai”
29.2. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā Nr.36 “Par
finansiālu atbalstu biedrības “Sports Salacgrīvas novadam” projekta „Sporta un atpūtas laukumu
labiekārtošana” realizēšanai”
29.3.Par Salacgrīvas tirgus Salacgrīvā, Krusta ielā 3 nomas tiesību izsoles un tirgus
apsaimniekošanas, tirdzniecības organizatora tiesību pretendentu atlases konkursa
rīkošanu un konkursa noteikumu apstiprināšanu
29.4.Par valsts mērķdotācijas finansējuma pārdali pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm
29.5.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.510
„Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2017.gadā”
30. Par saistošo noteikumu Nr.B–15 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15.novembra
saistošajos noteikumos Nr.B-14 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
31. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
32. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
33. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
34. Par Liepupes vidusskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
35. Par Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
36. Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
37. Par Salacgrīvas novada mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
38. Par Salacgrīvas mākslas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
39. Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm
40. Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2018.gadā
41. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Dzintarlāse”
42. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas lauku sieviešu biedrībai „Mežābele”
43. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Mēs Korģenei”
44. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Svētciema attīstības biedrība”
45. Par finansiālu atbalstu Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva”
46. Par finansiālu atbalstu foto biedrībai ”Salacgrīva”
47. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība”
48. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai
49. Par finansējuma piešķiršanu pensionāru sveikšanai dzimšanas dienās
50. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas Romas Katoļu draudzei
51. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam”
52. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva”
53. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Futbola Klubs Kuivižu Spartaks”
54. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss””
55. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Kuivižu jahtklubs”
56. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Veixmes””
57. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sprints A”
58. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība”
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59. Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „Latvijas Nacionālais Kauss - Ainažu Kauss 2018”
60. Par finansiālu atbalstu biedrības „VK Ziemeļu krasts – Salacgrīva” rīkotajiem pasākumiem
“Salacgrīvas novada pludmales volejbola čempionāts” un “Nakts volejbola turnīrs 4:4”
61. Par finansiālu atbalstu Latvijas Motosporta Federācijas Salacgrīvas novadā rīkotajām Latvijas
čempionāta sacensībām skijoringā un ziemas motokrosā
62. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda rīkotajam Salacgrīvas
klasiskās mūzikas festivālam 2018.gadā no 28.jūlija līdz 6.augustam
63. Par finansiālu atbalstu biedrības „Metsepoles Līvu Kultūras centrs ” rīkotajam pasākumam
“Senās uguns nakts Liepupē”
64. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas sieviešu vokālā ansambļa “Dziedātprieks” dalībai festivālā no
2018.gada 26.aprīļa līdz 30.aprīlim
65. Par saistošo noteikumu Nr.B-1 "Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. gada pamata un
speciālo budžetu" apstiprināšanu
66. Par Salacgrīvas novada domes iestādes ,,Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” sniegtā ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas apstiprināšanu
67. Par 2018.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma un vērtēšanas komisijas
apstiprināšanu
68. Par Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem “Kortu valdnieks” nolikuma
apstiprināšanu
69. Par Salacgrīvas novada domes 2018.gada čempionāta burāšanā Optimist un Laser klasēs
nolikuma apstiprināšanu
70. Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta galda tenisā nolikuma apstiprināšanu
71. Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta zolītē nolikuma apstiprināšanu
72. Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta šautriņu mešanā nolikuma apstiprināšanu
73. Par Salacgrīvas novada čempionāta novusā nolikuma apstiprināšanu
Informācija
1.Informācija par plānotajiem projektiem
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, 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, 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, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja –
galvenā arhitekte, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Kaspars
Krūmiņš – SIA “Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis, Dzintra Eizenberga – Salacgrīvas novada domes
uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja, Edžus Jirgensons – Salacgrīvas novada domes ceļu un
apsaimniekojamās teritorijas speciālists, Anita Holma – Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta
vadītāja, Gunta Kristiņa – Salacgrīvas novada domes personāla speciāliste, Antra Paegle – Salacgrīvas
novada domes izglītības speciāliste, Ilva Erkmane – Salacgrīvas novada domes ainavu arhitekte
Piedalās: I.Z.
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 73 jautājumiem
un 5 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis
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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,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj
apstiprināt piedāvāto darba kārtību.

1.§
Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]
(ziņo I.Cīrule; debatēs piedalās D.Straubergs, J.Lipsbergs, J.Cīrulis; izsakās I.Zviedre, I.Cīrule)
Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..], 2017.gada 27.aprīļa iesniegumu, kas ir saņemts
Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā 2017.gada 2.maijā un reģistrēts ar Nr. 3-16.2/306
(turpmāk – Iesniegums), konstatē sekojošo.
Saskaņā ar Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.[..] datiem, nekustamajā īpašumā
[..], kadastra Nr.[..], ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] (turpmāk – Nekustamais
īpašums). Nekustamā īpašuma īpašnieks ir [..].
Saskaņā ar Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS)
datiem uz Nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] atrodas šķūņa
ēka ar kadastra apzīmējumiem [..], kura nav reģistrēta zemesgrāmatā un kurai nav zināma ēkas
piederība.
[..] Iesniegumā lūdz atļaut turpināt dzīvojamās ēkas būvniecību (legalizāciju) un iekļaušanu
Nekustamā īpašuma sastāvā. Dzīvojamo ēku [..] ir uzsācis būvēt, nesaņemot Salacgrīvas novada
būvvaldē būvatļauju normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Dzīvojamās ēkas būvniecība notiek vecās
šķūņa ēkas vietā. Dabā ir izbūvēti betona stabveida pamati, koka karkass, kas apšūts ar dēļiem, ēkas
jumtam uzklāts metāla lokšņu jumta segums, upes pusē ir izbūvēta terase.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos
noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk - Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.42
”Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums”, noteiktā atļautā izmantošana ir
lauksaimnieciskā teritorija, kur ir atļauta dzīvojamās mājas būvniecība. Dzīvojamās mājas būvniecības
iecere atbilst teritorijas plānojumam.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] nav tiešas piekļuves valsts vai pašvaldības
koplietošanas ceļam. Teritorijas plānojuma 4.4.punktā ir noteikts, ka drīkst izmantot tikai tādu zemes
gabalu, kuram ir nodrošināta piebraukšana.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] atrodas lauku apvidū (ārpus pilsētām un ciemiem),
īpaši aizsargājamā dabas teritorijā dabas parka “Salacas ieleja” dabas parka zonā, Salacas upes
aizsargjoslas teritorijā, apmēram 20 m attālumā no Salacas upes.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 17. janvāra noteikumu Nr. 30 “Kārtība, kādā Valsts
vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” pielikuma “Darbības, kuru veikšanai
nepieciešami tehniskie noteikumi” 10.4. punktu VVD Valmieras reģionālās vides pārvaldes tehniskie
noteikumi ir nepieciešami jaunu ēku būvniecībai vai esošo ēku pārbūvei, ja ēka atrodas:
10.4.1. virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, izņemot ciemu un pilsētu teritorijas;
10.4.2. īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot neitrālo zonu un ciemu un pilsētu teritorijas.
VVD Valmieras reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Valmieras RVP) 2016.gada 31.oktobrī ir
izdevusi [..] Atteikumu Nr. VA16TA0300 izsniegt tehniskos noteikumus dzīvojamās mājas būvniecībai
Nekustamajā īpašumā, jo tehniskie noteikumi ir izdodami paredzētajām darbībām, bet dzīvojamās mājas
būvniecība ir jau uzsākta, un ir veikta pretrunā ar vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām. [..]
Iesniegumā norāda, ka sods par VVD Valmieras RVP tehnisko noteikumu nesaņemšanu ir saņemts un
samaksāts.
Būvniecības likuma 17. panta pirmā daļa nosaka, ka būvdarbus drīkst uzsākt pēc tam, kad
būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, būvdarbu
uzsākšanas nosacījumu izpildi un būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

4

Likuma Būvniecības likums (turpmāk - Būvniecības likums) 18.panta piektā daļa nosaka, ka ja
būvinspektors saskaņā ar šā panta ceturtās daļas 1.punktu konstatē patvaļīgu būvniecību, viņš aptur
būvdarbus un uzraksta attiecīgu atzinumu, bet iestāde pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
1) par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, ja konkrētā objekta būvniecību attiecīgajā teritorijā
nepieļauj normatīvie akti vai būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas
nosacījumu izpildi — neatkarīgi no apstākļiem, kādēļ attiecīgā darbība nav tikusi veikta;
2) par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes, bet
gadījumos, kad patvaļīgas būvniecības rezultātā nodarīts kaitējums videi, — arī pēc tā novēršanas vides
un dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja lēmums par atļauju veikt
būvniecību būvvaldes noteiktajā termiņā netiek izpildīts, būvvalde var lemt par iepriekšējā stāvokļa
atjaunošanu.
Būvniecības likuma 18.panta otrā daļa nosaka, ka būvdarbi, kas ir uzsākti vai tiek veikti bez
būvatļaujas vai pirms tam, kad būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme
par attiecīgo nosacījumu izpildi, gadījumos, kad attiecīgie lēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir
nepieciešami, kā arī būvdarbi, kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu prasībām, ir kvalificējami
kā patvaļīga būvniecība.
Salacgrīvas novada būvvalde konstatē, ka dzīvojamās mājas būvniecība ir uzsākta un eksistē
apvidū, bet Būvvalde nav izsniegusi būvatļauju minētās ēkas būvniecībai, tā ir uzbūvēta patvaļīgi.
Vides pārraudzības valsts birojs 2017.gada 10.oktobra vēstulē “Par viedokļa sniegšanu saistībā
ar patvaļīgu būvniecību” (reģ. Nr. 13-12/1095) cita starpā norāda, ka gadījumā, ja ir konstatēta patvaļīgā
būvniecība, ir jāvērtē, vai objekta būvniecību attiecīgajā teritorijā vispār pieļauj normatīvie akti, kā arī
izvērtēt patvaļīgās būvniecības rezultātā nodarīto kaitējumu videi.
Valmieras RVP 2017.gada 1.decembra vēstulē Nr. 8.5.-20/2586 “Par patvaļīgu būvniecību
nekustamajā īpašumā [..]”, informē, ka dzīvojamās mājas būvniecība vecā šķūņa vietā 20 m attālumā no
Salacas upes krasta un 10 m no aizsargājamā biotopa būtu pieļaujama atbilstoši Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumu Nr.228 “Dabas parka “Salacas ieleja” individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi” dabas parka zonā, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumā ietvertajiem
secinājumiem ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta piekļuve, nostiprinot ceļa servitūtu, kā arī ievērojot
konkrētas vides aizsardzības prasības un ir nepieciešams saņemt ainavu arhitekta atzinumu.
Būvniecības likuma 14.panta pirmā daļa nosaka, ka persona ierosina būvniecību, iesniedzot
būvvaldei būvniecības ieceres iesniegumu, kā arī Vispārīgajos būvnoteikumos un speciālajos
būvnoteikumos paredzētos dokumentus.
Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 28.punkts
nosaka, ka ierosinot otrās grupas ēkas jaunu būvniecību, būvvaldē iesniedz būvniecības iesniegumu un
būvprojektu minimālā sastāvā.
Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” 2.punkts nosaka, ka apsekošanas mērķis ir noteikt būves
atbilstību Būvniecības likuma 9.panta otrajā daļā minētajām būves būtiskajām prasībām.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta pirmās daļas un
18.panta piektās daļas nosacījumiem, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr. 529 “Ēku
būvnoteikumi” 28.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.337 “Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” 2.punktu, un saskaņā ar 2017.gada
13.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis,
Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns), PRET – nav, ATTURAS – 4
(Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut [..], dzīvojamās mājas būvniecību (legalizāciju) nekustamajā īpašumā [..], kadastra
Nr. [..], ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..].
2. Uzdot [..] iesniegt Salacgrīvas novada būvvaldē dzīvojamās mājas būvniecības ieceres
iesniegumu saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 “Ēku
būvnoteikumi” 28.punktu un tehniskās apsekošanas atzinumu par būves atbilstību
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Būvniecības likuma 9.panta otrajā daļā minētajām būves būtiskajām prasībām saskaņā ar
Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 337 “Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” 2. punktu.
3. Uzdot [..] nodrošināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] piekļuvi līdz pašvaldības
koplietošanas ceļam, nodibinot ceļa servitūtus, saskaņā ar Teritorijas plānojuma 4.4.punktā
noteikto piekļuves nosacījumu.
4. Lai dzīvojamās mājas ekspluatācijas laikā novērstu vides piesārņojumu un mazinātu
antropogēnās slodzes uz dabas parka teritoriju, Salacas upes aizsargjoslu un upi, uzdot [..]
nodrošināt dzīvojamās mājas būvniecību saskaņā ar ainavu arhitekta atzinumu par teritorijas
ainaviskajām vērtībām un Valmieras RVP 2017.gada 1.decembra vēstulē Nr. 8.5.-20/2586
noteiktajām vides aizsardzības prasībām.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188. panta pirmo un otro daļu, un 189. pantu lēmumu
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās
dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā
īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses.
Lēmums Nr.402. Administratīvais akts uz 2 lp., iesniegums un tam pievienotie dokumenti uz 9 lp. un
atzinumi uz 5 lp. pievienoti protokolam.
Plkst.15:12 no domes sēdes aiziet I.Z.
2. §
Par paredzētās darbības “Salacgrīvas ostas un priekšostas rekonstrukcija” akceptēšanu
(ziņo J.Cīrulis)
Salacgrīvas novada domē 2017.gada 24.novembrī saņemta Salacgrīvas ostas pārvaldes (reģ. Nr.
90000462446, juridiskā adrese: Pērnavas iela 3, Salacgrīva) 2017.gada 24.novembra vēstule Nr. 1-38/169
“Par paredzētās darbības “Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūve” akceptēšanu” un iesniegums par
paredzētās darbības akceptēšanu, kā arī vēstulei pievienotie dokumenti. Saskaņā ar likuma “Par ietekmes
uz vidi novērtējumu” 22.panta pirmo daļu, 2015.gada 13.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.18
“Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē” 74.punktu, Salacgrīvas ostas
pārvalde ir iesniegusi Salacgrīvas novada domei dokumentus paredzētās darbības - Salacgrīvas ostas un
priekšostas pārbūves akceptēšanai.
Saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.pantu, lai saņemtu atļauju uzsākt
ziņojumā paredzēto darbību, pēc atzinuma saņemšanas ierosinātājam, kas šajā gadījumā ir Salacgrīvas
ostas pārvalde, ir jāsaņem lēmums par paredzētās darbības akceptu. Šo lēmumu saskaņā ar likuma “Par
ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.pantu pieņem attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā
noteiktā institūcija. Saskaņā ar 2015.gada 13.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.18 “Kārtība, kādā
novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē” 74.punktu, paredzētās darbības ostas teritorijā
akceptē ostas pārvalde un attiecīgā pašvaldība.
Izvērtējot SIA “Eiroprojekts” 2015.gada septembrī sagatavoto ziņojumu par Salacgrīvas ostas un
priekšostas rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējumu, Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 18.
decembra atzinumu Nr.13 par Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma
ziņojumu, pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.pantu, 2015.gada 13.janvāra
Ministru kabineta noteikumu Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē”
74.punktu, un saskaņā ar 2017.gada 13.decembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 15
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
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Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
Atļaut Salacgrīvas ostas pārvaldei uzsākt paredzēto darbību “Salacgrīvas ostas un priekšostas
rekonstrukcija”.
Lēmums Nr.403. Iesniegums uz 3 lp., Salacgrīvas ostas un priekšostas rekonstrukcijas ietekmes uz vidi
novērtējums (1 sējums) un Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (1 sējums) pievienoti protokolam.
3. §
Par deleģēšanas līguma par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu slēgšanu
ar Alojas novada domi
(ziņo D.Straubergs)
Ņemot vērā Alojas novada domes 2017.gada 30.novemba lēmumu Nr.505 (protokols Nr.20 4 #)
“Par līguma slēgšanu ar Salacgrīvas novada domi par pašvaldības funkcijas – būvniecības procesa
tiesiskuma nodrošināšanu Alojas novada teritorijā, deleģēšanu Salacgrīvas novada domes Būvvaldei uz
laiku no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim”, ar kuru nolemts slēgt līgumu ar Salacgrīvas
novada domi par pašvaldības funkcijas – būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu Alojas novada
teritorijā, kā arī to, ka Salacgrīvas novada pašvaldībai ir nepieciešamā institūcija, lai izpildītu Alojas
novada domes deleģēto pārvaldes uzdevumu, vienlaikus pilnvērtīgi nodrošinot Salacgrīvas novada
pašvaldības funkciju izpildi un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar 2017.gada
13.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzņemties Alojas novada pašvaldības deleģētās funkcijas - būvniecības procesa tiesiskuma
nodrošināšanas izpildi.
2. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Alojas novada domi par deleģētās būvniecības procesa tiesiskuma
nodrošināšanas funkcijas Alojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā izpildi uz laiku no
2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim (saskaņā ar pielikumu Nr. 1).
3. Uzdot Salacgrīvas novada būvvaldei veikt būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanas funkciju
izpildi Alojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
4. Iekasēt Alojas novada domes 2010.gada 17.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Pašvaldības nodevas
par būvatļaujas saņemšanu” noteiktās pašvaldības nodevas un pilnā apmērā pārskaitīt Alojas novada
domei līdz katram ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam, par gada beidzamo ceturksni līdz
29.decembrim, iesniedzot detalizētu iekasēto pašvaldības nodevu atšifrējumu pa personām līdz
katram ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam.
5. Nosūtīt lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
6. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildes kontroli ir Salacgrīvas novada domes
izpilddirektors Kaspars Ķemers.
Lēmums Nr.404. Pielikums uz 3 lp. un Alojas novada domes 2017.gada 30.novembra lēmuma Nr.505
(protokols Nr.20 4 #) kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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4. §
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
(ziņo J.Cīrulis)
Salacgrīvas novada dome ir saņēmusi SIA “ZAAO” 2017.gada 16.novembra vēstuli (Reģ.
Salacgrīvas novada domē 2017.gada 22.novembrī, Reģ. Nr. Nr.3-11/1249) “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas noteikšanu” (turpmāk – Vēstule) un tai pievienoto atkritumu
apsaimniekošanas maksas projektu 2018.gadam Salacgrīvas novadam.
SIA “ZAAO” Vēstulē norādījusi, ka kopš Salacgrīvas novada dome apstiprināja šobrīd spēkā
esošo maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ir mainījies normatīvais regulējums, kā arī
faktiskā situācija, par kuru SIA “ZAAO” informēja 2017.gada 15.septembra dalībnieku sapulcē, ņemot
vērā iepriekš minēto SIA “ZAAO” vēršas pie Salacgrīvas novada pašvaldības, lūdzot apstiprināt jaunu
maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši Vēstulē norādītajam maksas
aprēķinam, palielinot maksu par pakalpojumu.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmā daļa noteic, ka nešķirotu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksas noteikšanas kārtību atkritumu
radītājam vai valdītājam apstiprina pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem. Pamatojoties uz saistošajos
noteikumos paredzēto kārtību, pašvaldība ar lēmumu nosaka maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju), un to veido:
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas
samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas,
pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru
noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;
2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonos;
3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Vēstulē norādīts, ka ievērojot apstākli, ka SIA „ZAAO” ir veikusi būtiskas investīcijas atkritumu
dalītās vākšanas sistēmas izveidē un turpina attīstīt pakalpojuma pieejamības iespējas, kā arī aktīvi
iesaistījusies iedzīvotāju informēšanas un izglītošanas pasākumu veikšanā, un nolūkā arī turpmāk
nodrošināt pamatotu balansu starp pakalpojuma kvalitāti (t.sk. pieejamību) un maksas par pakalpojumu
sniegšanas apmēru, SIA “ZAAO” ieskatā ir nepieciešams palielināt pakalpojuma maksas daļu par
sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos
noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu
apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu
uzturēšanu. Vēstulē norādīts, ka šāda maksas palielināšanas nepieciešamība ir saistīta arī ar to, ka laikā,
kopš iepriekš tika noteikta pirmā no norādītajām maksu veidojošām komponentēm, proti, kopš
2011.gada, ar precizējumiem 2015.gadā, ievērojami ir sadārdzinājušies dažādi maksājumi un izmaksas,
kas tiešā veidā ir saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, tajā skaitā ir būtiski pieaugusi un 2018.gadā ir
plānots papildus minimālās darba samaksas pieaugums, kas tiešā veidā ietekmē 45% darbiniekus, ir
palielinājušās degvielas izmaksas pamatā saistībā ar akcīzes nodokļa palielināšanos degvielai, attiecībā
uz atkritumu savākšanā izmantotajiem transporta līdzekļiem ir ieviesta autoceļu lietošanas nodeva, kā
arī ir pieaugušas izmaksas par transportlīdzekļu remonta pakalpojumiem, u.c. Norādīto apstākļu dēļ SIA
“ZAAO” ir spiesta lūgt pašvaldībai pārskatīt maksas par sadzīves atkritumu savākšanu apmēru, jo
sabiedrības veiktā izmaksu optimizācija, kas vairāku gadu garumā ir ļāvusi sabalansēt ieņēmumus ar
pieaugošiem izdevumiem, šobrīd nespēj sniegt nepieciešamo rezultātu.
Apkopojot iepriekš minēto, Vēstulē norādīts, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
sākot no 2018.gada 1.janvāra būtu nosakāma 14.48 EUR, ko veido:
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina
apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas
infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu
apsaimniekotājs – 9.18 EUR apmērā par 1 m3;
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2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonā – 3.67 EUR apmērā par 1 m3;
3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā –
1.63 EUR apmērā par 1 m3.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Vēstulei pievienoto atkritumu apsaimniekošanas maksas
projektu 2018.gadam Salacgrīvas novadam, un pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma
39.panta pirmo daļu, saskaņā ar 2017.gada 13.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 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 – 3 (Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs),
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Sākot ar 2018.gada 1.janvāri noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salacgrīvas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 14,48 EUR par 1 m3 atkritumu plus pievienotās vērtības
nodoklis.
Lēmums Nr.405. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.
5. §
Par Salacgrīvas novada domes mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma vidējā termiņa
programmas 2018.-2020.gadam apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs, E.Jirgensons, K.Ķemers; debatēs piedalās D.Straubergs)
Pamatojoties uz 2008.gada 11.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta
valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” V nodaļas 24.punktu, saskaņā ar
2017.gada 13.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas novada domes mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma
vidējā termiņa programmu 2018.-2020.gadam saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.406. Pielikums uz 5 lp. pievienots protokolam.
6. §
Par saistošo noteikumu Nr.7 „Ienākumu testētie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti Salacgrīvas
novadā” apstiprināšanu
Saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 33. panta otro daļu, 35. panta
ceturto un piekto daļu un 2017.gada 11.decembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2017.gada
13.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons,
Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 “Ienākumu testētie pašvaldības sociālās palīdzības
pabalsti Salacgrīvas novadā” saskaņā ar pielikumu.
Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.

Lēmums Nr.407. Pielikumi uz 4 lp. pievienoti protokolam.
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7. §
Par saistošo noteikumu Nr.8 „Ienākumu netestētie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti
Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 13. punktu un 2017.gada 11.decembra Sociālo un
veselības jautājumu komitejas un 2017.gada 13.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 „Ienākumu netestētie pašvaldības sociālās palīdzības
pabalsti Salacgrīvas novadā” saskaņā ar pielikumu.
Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.

Lēmums Nr.408. Pielikumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
8. §
Par saistošo noteikumu Nr.9 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
(ziņo K.Krūmiņš; debatēs piedalās A.Jankovska; izsakās K.Krūmiņš)
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas
11.punktu un trešo dalu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto un piekto daļu, kā arī
ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 13.10.2017. vēstuli Nr. 1 -18/7814 “Par
Salacgrīvas novada domes saistošajiem noteikumiem”, 2017.gada 13.decembra Attīstības un Finanšu
komitejas sēžu atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā” saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2017.gada 20.septembra lēmumu 301 “Par saistošo noteikumu
Nr.6 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Salacgrīvas
novada pašvaldībā” apstiprināšanu”.
Lēmums Nr.409. Pielikumi uz 10 lp. un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada
13.oktobra vēstule Nr.1-18/7814 uz 1 lp. pievienoti protokolam.
9. §
Par noteikumu „Noteikumi par Salacgrīvas novada pašvaldības mantas un finanšu līdzekļu
izmantošanas kārtību” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18.panta pirmo daļu un 4.panta otrās daļas 3.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmo daļu, Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 52 panta piekto daļu, 2010.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumu
Nr. 565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”
64.punktu, 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē
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asistenta pakalpojumu pašvaldībā” 3.daļas 22.3.punktu un 2017.gada 13.decembra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes noteikumus „Noteikumi par Salacgrīvas novada
pašvaldības mantas un finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību”, saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.marta lēmumu Nr. 174
(protokols Nr. 5; 50.§).
Lēmums Nr.410. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam.
10. §
Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā autotransporta izmantošanu
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.
Pamatojoties uz ar Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.410
apstiprinātajiem noteikumiem “Noteikumiem par Salacgrīvas novada pašvaldības mantas un finanšu
līdzekļu izmantošanas un uzskaites kārtību”, saskaņā ar 2017.gada 13.decembra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina,
Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra
Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs,
Sanita Šlekone balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt autotransporta degvielas patēriņa normas no 01.01.2018. saskaņā ar Pielikumu Nr.1.
2. Noteikt tehnikas degvielas patēriņa normas saskaņā ar Pielikumu Nr.2.
3. Noteikt automašīnām sekojošas stāvvietas:
Automašīnas marka
VW PASSAT (domes priekšsēdētājs)
VW KOMBI (domes šoferis)
VW CARAVELLE (domes šoferis)
VW CADDY (ceļu un apsaimniekojamās

Valsts Nr.
HO 445
KO 2587
KL 7543
KO 2588

Stāvvieta
„Avoti”, Salacgrīvas pagasts
Krasta iela 44, Salacgrīva
Smilšu iela 9, Salacgrīva
Smilšu iela 9, Salacgrīva

HD 1179
GV 149
HP 5741
GC 6753

Smilšu iela 9, Salacgrīva
Salacgrīvas pagasts “Mazsprīdīši”
Pērnavas iela 31, Salacgrīva
„Ceriņi”, Liepupes pagasts

GJ 5564
HD 3485

„Veiksmes”, Liepupes pagasts
Smilšu iela 9, Salacgrīva

HD 3493

Kr. Barona iela 6, Ainaži

JG 6246
N 5988

Māja Nr.11, Korģene, Salacgrīvas pagasts
vai Smiltenes iela 7, Salacgrīva
Kr. Barona iela 6, Ainaži

T 6787
HL 9921

Smilšu ielā 3, Salacgrīva
Smilšu ielā 3, Salacgrīva

teritorijas speciālists)

VW CARAVELLE (sociālais dienests)
OPEL ZAFIRA (Veco ļaužu mītne Sprīdīši)
MAZDA 5 (Salacgrīvas vidusskolas direktors)
OPEL MERIVA (Liepupes pagasta pārvaldes
vadītājs)

OPEL VIVARO (Liepupes pārvaldes šoferis)
VW PASSAT “(VARIANT) (izpilddirektora
palīgs tehniskos jautājumos)
VW CADDY (Ainažu pilsētas pārvaldes
vadītāja)
DACIA DUSTER (kārtībnieki)

Piekabe – kravas kaste RB 1101 (Ainažu
pilsētas pārvaldes vadītāja)

Traktors T-16 M
VW TRANSPORTER kravas
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Hidrauliskais pacēlējs DINO 210 XT
Traktors T-25
Kvadricikls “Can-am”
WV UP! (enerģētiķis) Elektrība

T 7819 LD
TD 6192
EX 1604

Smilšu ielā 3, Salacgrīva
Kr. Barona iela 6, Ainaži
Sporta iela 6, Salacgrīva
Smilšu iela 9, Salacgrīva

4. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumu Nr.454
„Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
Lēmums Nr.411. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
11. §
Par Salacgrīvas novada domes patapinātā autotransporta izmantošanu
Pamatojoties uz ar Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.410
apstiprinātajiem noteikumiem “Noteikumi par Salacgrīvas novada pašvaldības mantas un finanšu līdzekļu
izmantošanas un uzskaites kārtību”, saskaņā ar 2017.gada 13.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Marita Kreituse,
Aija Kirhenšteine, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Andris Zunde, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Evija Keisele, Kristaps Močāns
balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas
darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Noteikt darbiniekus, kuri var izmantot patapināto automašīnu darba pienākumu izpildes
nodrošināšanai, slēdzot patapinājuma līgumu ar Salacgrīvas novada domi par darbinieka īpašumā vai
valdījumā vai turējumā esošu transportlīdzekli:
1. Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis;
2. Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
jautājumos Evija Keisele;
3. Domes izpilddirektors Kaspars Ķemers;
4. Galvenais arhitekts Ineta Cīrule;
5. Būvinspektors Artis Ukass;
6. Pirmskolas izglītības iestādes ”Vilnītis” vadītāja Dace Vilemsone;
7. Pirmskolas izglītības iestādes “Vilnītis” galdnieks-remonstrādnieks Gunārs Ābols;
8. Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktore Sandra Kuka;
9. Liepupes vidusskolas direktore Arta Rubeze;
10. Izglītības speciāliste Antra Paegle;
11. Informācijas nodaļas vadītāja Ilga Tiesnese;
12. Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieks Kristaps Močāns;
13. Liepupes pagasta tautas nama vadītājs Andris Zunde;
14. Salacgrīvas novada mūzikas skolas direktore Katrīna Borozdina;
15. Salacgrīvas novada mūzikas skolas skolotājs Vitālijs Bogdanovičs;
16. Salacgrīvas novada mūzikas skolas skolotājs Māris Jēkabsons;
17. Salacgrīvas novada mūzikas skolas skolotāja Olga Graudiņa;
18. Salacgrīvas novada mūzikas skolas skolotāja Daiga Dārziņa;
19. Salacgrīvas novada mūzikas skolas skolotāja Inga Goba;
20. Salacgrīvas novada mūzikas skolas skolotāja Maija Švēdberga;
21. Salacgrīvas mākslas skolas direktors Imants Klīdzējs;
22. Salacgrīvas mākslas skolas skolotājs Gundars Āboliņš;
23. Salacgrīvas mākslas skolas skolotāja Vita Valdmane;
24. Salacgrīvas mākslas skolas skolotāja Baiba Dobele;
25. Salacgrīvas mākslas skolas skolotāja Marta Jurjāne;
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26. Salacgrīvas mākslas skolas skolotāja Liene Medne Grigorjeva;
27. Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktore Kristīne Paegle.
Lēmums Nr.412.
12. §
Par nolikuma “Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā”
apstiprināšanu
(ziņo Dz.Eizenberga; debatēs piedalās D.Straubergs, J.Cīrulis; izsakās Dz.Eizenberga)
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 6.panta 3.4 daļu, ar
Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu Nr. 492 “Par nolikuma „Kārtība, kādā tiek
izlietoti Salacgrīvas pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi” apstiprināšanu”
apstiprināto nolikumu „Kārtība, kādā tiek izlietoti Salacgrīvas pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas
rezultātā iegūtie līdzekļi”, kā arī saskaņā ar 2017.gada 13.decembra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes konkursa „Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības
uzsākšanai Salacgrīvas novadā” nolikumu saskaņā ar pielikumu N.1.
2. Atzīt par spēkā neesošu Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.marta lēmumu Nr.170 “Par
nolikuma „Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā”
apstiprināšanu”” (protokolsNr.3; 35.§).
Lēmums Nr.413. Pielikums uz 7 lp. pievienots protokolam.
13. §
Par zvejas rīku limitu sadali 2018.gadam
Pamatojoties uz Ministra kabineta noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 5.punktu, ņemot vērā 2017.gada 18.decembra
Zvejnieku un makšķernieku konsultatīvās padomes sēdes ieteikumu un saskaņā ar 2017.gada 13.decembra
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, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Evija Keisele balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Salacgrīvas novada domes 2018.gadā zvejai Rīgas jūras līča piekrastē piešķirtos rūpnieciskās zvejas
limitus sadalīt sekojoši:
1.1. Reņģu stāvvadi:
N.p.k Nosaukums
1. SIA „Aļģes 1”
2. SIA „Mistrals”
3. IK ”Šļakatas”
4. SIA ”Baņķis”
5. Zv/s ”Bute”
6. IK ”Kuivižkrasts”

Skaits
5
3
1
5
1
1
13

7. SIA “Šoneris”
8. Zv/s “Salmar”
Kopā:

2
2
20

1.2. Zivju murdi:
N.p.k Nosaukums
1. IK “Pārnesums”
2. Zv/s “Reņga”
3. Zv/S “Bentoss”
4. Zv/s „Salmar”
5. SIA „Aļģes 1”
6. Zv/s „Zītari”
7. IK „Zāmi”
8. IK „Alnis Menniks”
9. IK „J.A.N.K.I.”
10. SIA „Banķis”
11. Zv/s „Bute”
12. Zv/s „ABI PLUSS”
13. IK „Kuivižkrasts”
14. SIA “Šoneris”
Kopā:

Skaits
1
1
1
2
1
1
3
2
3
2
2
1
2
1
23

1.3. Lucīšu murdi:
N.p.k Nosaukums
1. IK “Pārnesums”
2. Zv/s “Reņga”
3. Zv/s “Popi”
4. IK “Lielurga”
5. Zv/s „Salmar”
6. SIA „Aļģes 1”
7. Zv/s “Zītari”
8. IK „Alnis Menniks”
9. IK „Šļakatas”
10. IK „J.A.N.K.I.”
11. Zv/s „Bute”
12. Zv/s „ABI PLUSS”
13. IK „Kuivižkrasts”
14. IK “Uldis K”
15. IK “Zāmi”
16. Zv/s “Salacas zivtiņa”
17. [..]
18. [..]
19. [..]
20. [..]
21. [..]
22. [..]
23. [..]
24. [..]
25. [..]
26. [..]
27. [..]
28. [..]

Skaits
1
2
1
1
3
3
1
4
1
3
9
1
1
1
3
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

29. [..]
30. [..]
Kopā:

1
1
54

1.4. Sīkzivju murds:
N.p.k Nosaukums
1. SIA „Aļģes 1”
Kopā:

Skaits
1
1

1.5. Zivju tīkli:
N.p.k Nosaukums
1. IK “Pārnesums”
2. Zv/s “Reņga”
3. Zv/s “Grīņi”
4. SIA “Larum”
5. Zv/S “Bentoss”
6. Zv/s “Popi”
7. IK “Lielurga”
8. SIA “Šoneris”
9. IK „Raudiņas”
10. SIA “Prikorio plus”
11. Zv/s „Salmar”
12. SIA „Aļģes 1”
13. Zv/s „Zītari”
14. IK „Gobulauki”
15. IK „Indāns”
16. IK „Zāmi”
17. IK „Alnis Menniks”
18. IK „Zaļā laiviņa”
19. Zv/s „Vējavas”
20. IK „Marsiks”
21. IK „ULDIS K”
22. IK „Šļakatas”
23. IK „J.A.N.K.I.”
24. Zv/s „ABI PLUSS”
25. Zv/s “Rhodeus”
26. SIA „BAŅĶIS”
27. Zv/s „Bute”
28. IK „Kuivižkrasts”
29. Zv/s “Salacas zivtiņa”
Kopā:

Skaits
10
5
3
4
3
3
2
3
1
3
3
10
4
8
3
10
7
5
8
7
6
5
10
6
5
7
12
6
5
164

1.6. Reņģu tīkli:
N.p.k Nosaukums
1. IK “Pārnesums”
2. Zv/s “Reņga”
3. Zv/s “Grīņi”
4. SIA “Larum”
5. Zv/S “Bentoss”
6. Zv/s “Popi”
7. SIA „Aļģes 1”
8. Zv/s „Zītari”

Skaits
1
1
1
1
1
1
5
1
15

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16
17
18
Kopā:

IK „Zaļā laiviņa”
Zv/s “Salacas zivtiņa”
IK „Marsiks”
IK „ULDIS K”
IK „ Šļakatas”
Zv/s „ABI PLUSS”
Zv/s „Bute”
Aigars Bērziņš
Uldis Kažmers
Māris Miezītis

1.7. Zivju āķi:
N.p.k Nosaukums
1. IK “Pārnesums”
2. Zv/s „Salmar”
3. SIA „Aļģes 1”
4. Zv/s „Zītari”
5. IK „Zaļā laiviņa”
6. IK „Marsiks”
7. [..]
8. [..]
9. [..]
10. [..]
Kopā:

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
24

Skaits
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
1100

2. Rūpnieciskās zvejas nomas līgumus noslēgt līdz 2018.gada 1.aprīlim. Pēc 2018.gada 1.aprīļa
„neizņemtos” limitus piedāvāt citiem pretendentiem un izdalīt pēc rakstveida pieprasījuma
saņemšanas, ievērojot Zvejniecības likumā 11.pantā noteikto kārtību.
3. Rūpnieciskās zvejas tiesību gada nomas maksu noteikt saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 2.1 pielikumā norādīto maksu.
4. Par 2013.gada 12.decembra, 2014.gada 15.maijā un 2015.gada 7.decembra Rūpnieciskās zvejas –
komerciālās zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles rezultātā iegūto
zvejas rīka vienību, rūpnieciskās zvejas tiesību gada nomas maksu noteikt saskaņā ar nosolītās
maksas apmēru.
Lēmums Nr.414.
14. §
Par zvejas rīka „zivju tīkls” limita sadali pašpatēriņa zvejai
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 5.,
8.punktu un 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtība” 27., 71.punktu nosacījumiem, ņemot vērā
2017.gada 13.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
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1. Brīvos zvejas rīkus - 7 zivju tīklus pa 100 metriem sadalīt 14 50 metru garos zivju tīklos
izmantošanai pašpatēriņa zvejā, zvejas rīkus iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai
līdz 2018.gada 31.decembrim, iedalot zvejas rīku „zivju tīkls”, līdz 50 m (piekrastes ūdeņos
izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā), šādām personām: [..]
Lēmums Nr.415.
15. §
Par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos slēgtās
izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisijas 2017.gada 11.decembra
protokolu par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos
slēgtā izsolē nosolītajiem zvejas rīkiem (50 (piecdesmit pieci) zivju tīkli, līdz 50 m (piekrastes ūdeņos
izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā), ņemot vērā 2017.gada 13.decembra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste,
Sanita Šlekone, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis,
Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis,
Katrīna Borozdina balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes
ūdeņos slēgtās izsoles rezultātus saskaņā ar pievienoto sarakstu (pielikums Nr.1).
Lēmums Nr.416. Pielikums uz 2 lp. un 2017.gada 11.decembra Rūpnieciskās zvejas – komerciālās zvejas
tiesību nomas slēgtās izsoles protokola kopija uz 2 lp. pievienoti protokolam.
16. §
Par kustamās mantas – nocirsto koku pašvaldības īpašumā “Atmatas”, Ainažu pagastā nosacītās
cenas apstiprināšanu, to atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
Ainažu pagastā pašvaldībai piekritīgā zemes gabalā “Atmatas”, zemes vienības kadastra apz. 6625
002 0165 zem elektrolīnijām ir veikta koku nociršana kopskaitā 132.
2017.gada 17.novembrī SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāle “Meža
konsultāciju un pakalpojumu centrs” veicis nocirsto koku novērtējumu un noteicis to vērtību.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
8.panta ceturto daļu, piekto daļu, sesto daļu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 2017.gada
24.novembra Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.9, saskaņā ar 2017.gada
13.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Atsavināt nocirstos kokus Ainažu pagastā “Atmatas”, zemes vienības kadastra apz. 6625 002
0165, pārdodot tos par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nocirsto koku nosacīto cenu euro193,00 (viens simts deviņdesmit trīs euro). Papildus
cenai maksājams pievienotās vērtības nodoklis likumā noteiktā kārtībā.
3. Sludinājumu par nocirsto koku pārdošanu par brīvu cenu publicēt pašvaldības mājas lapā
internetā un vietējā laikrakstā „Salacgrīvas novada ziņas”, nosakot, ka pieteikums par nocirsto
17

koku pirkšanu iesniedzams Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā 5 (piecu) darba
dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas.
4. Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji,
rīkojama izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
5. Ja izsole netiek rīkota, samaksa nosacītās cenas apmērā + PVN likumā noteiktā kārtībā par
nocirsto koku pārdošanu veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no Salacgrīvas novada domes
pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas paziņojuma saņemšanas.
6. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.417. Pielikums uz 4 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas 2017.gada 24.novembra sēdes protokola Nr.9 kopija uz 1 lp. un cirsmas novērtējuma kopija uz 1
lp. pievienoti protokolam.
17. §
Par detālplānojuma nekustamajā īpašumā “Pelmas”, Ainažos, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6605
001 0077, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6605 001 0096, publisko apspriešanu
Salacgrīvas novada dome ir pieņēmusi 2016.gada 16.novembra lēmumu Nr. 415, prot. Nr.14; 3.§
“Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Pelmas” Ainažos Salacgrīvas novadā
(kadastra Nr. 6605 001 0077) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6605 001 0096” (turpmāk tekstā –
Detālplānojums).
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 628) 107.punkts nosaka,
ka izstrādātājs sagatavoto detālplānojuma projektu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš četru nedēļu laikā to
izskata un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību.
Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 109.punkts nosaka, ka izstrādes vadītājs sagatavoto
detālplānojuma redakciju kopā ar ziņojumu par tā turpmāko virzību iesniedz izskatīšanai pašvaldības
institūcijai, kas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
109.1. nodot detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai,
nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par trijām un ne garāku par sešām nedēļām;
109.2. precizēt detālplānojuma redakciju atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja, izvērtējusi iesniegto Detālplānojuma projektu, ir sagatavojusi
ziņojumu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 628 un priekšlikumu par detālplānojuma tālāko
virzību.
Ņemot vērā Detālplānojuma izstrādes vadītāja ziņojumu, saskaņā ar Attīstības 2017.gada
13.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot Detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai,
nosakot publiskās apspriešanas termiņu no 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 2.februārim.
2. Detālplānojuma izstrādes vadītājai paziņojumu par detālplānojuma publisko apspriešanu ievietot
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), pašvaldības tīmekļa vietnē
www.salacgriva.lv, pašvaldības izdevumā “Salacgrīvas novada ziņas”, kā arī nodrošināt
informācijas pieejamību citos sabiedrībai pieejamos veidos.
3. Detālplānojuma izstrādātājam SIA “Vidzemes mērnieks” nosūtīt paziņojumu par detālplānojuma
publisko apspriešanu detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem, un to
nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru īpašumā esošie nekustamie īpašumi robežojas ar
detālplānojuma teritoriju, un nodrošināt visus publiskajai apspriešanai nepieciešamos
detālplānojuma projekta materiālus izdrukas veidā un publicēšanai TAPIS un pašvaldības tīmekļa
vietnē.
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Lēmums Nr.418. Iesniegums uz 1 lp., detālplānojuma izstrādes vadītāja 2017.gada 8.decembra ziņojums
Nr.13-15.1.1-150 uz 3 lp. un detālplānojuma projekts (1 sējums) pievienoti protokolam.
18. §
Par ceļa servitūta nodibināšanu Pērnavas ielā 60D, Salacgrīvā
(debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs, J.Cīrulis; izsakās K.Krūmiņš, D.Būmane, K.Ķemers)
Ņemot vērā SIA “Salacgrīvas ūdens” valdes locekļa Kaspara Krūmiņa iesniegumu, kas saņemts
Nekustamā īpašuma nodaļā 2017.gada 29.novembrī reģ. Nr. 7-14.2/191 par ceļa servitūta noteikšanu pa
pašvaldībai piederošo īpašumu Pērnavas iela 60D, kadastra Nr.6615 010 0188 (īpašumtiesības uz
pašvaldības vārda nostiprinātas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000554163), par
labu SIA “Salacgrīvas ūdens” piederošam īpašumam Pērnavas ielā 60B, kadastra Nr.6615 010 0120
(īpašumtiesības uz SIA “Salacgrīvas ūdens” vārda nostiprinātas Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.869), lai SIA “Salacgrīvas ūdens” tiktu nodrošināta piekļuve pa jau esošu iebrauktuvi būvei
- atdzelžošanas stacijai ar būves kadastra apz.6615 010 0120 003.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 2.punktu un
Civillikuma 1231.panta 3.punktu, kā arī ņemot vērā 2017.gada 13.decembra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu uz Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamo īpašumu
Salacgrīvā, Pērnavas iela 60D, kadastra Nr.6615 010 0188 par labu SIA “Salacgrīvas ūdens”
piederošam īpašumam Pērnavas ielā 60B, kadastra Nr. 6615 010 0120, piešķirot bezmaksas un
uz neierobežotu laiku tiesības uz braucamo ceļu un kājceļu 3m platumā, nosakot ceļa kopējo
platību 84 m2, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju.
2. Noslēgt līgumu par lēmuma 1.punktā noteiktā reālservitūta – ceļa servitūta nodibināšanu, līgumā
iekļaujot nosacījumus, ka:
2.1. nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Pērnavas ielā 60B, īpašnieks SIA “Salacgrīvas ūdens” veic
servitūta līguma reģistrēšanu zemesgrāmatā un sedz visus izdevumus, kas saistīti ar reālservitūta
– ceļa servitūta - uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā;
2.2. īpašuma Pērnavas ielā 60B īpašniekam ir pienākums veikt braucamā ceļa uzturēšana un
apsaimniekošanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.
3. Apstiprināt servitūta līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
Lēmums Nr.419. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
19. §
Par 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/126 pagarināšanu
Mehanizācijas ielā 11, Liepupē, Liepupes pagastā
(ziņo D.Būmane)
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], adrese: [..], 2017.gada 23.novembra iesniegums (reģ. Nr.316.2/802) par 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/126 pagarināšanu zemes gabalā
Mehanizācijas ielā 11, jo noslēgtā zemes nomas līguma darbības termiņš ir beidzies 2017.gada
30.novembrī.
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 2017.gada 13.decembra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija
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Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 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. Pagarināt uz 10 gadiem 2013.gada 4.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/126 par zemes
gabala Mehanizācijas ielā 11, Liepupē, kadastra apz. 6660 009 0486 1101 kv.m platībā
iznomāšanu sakņu dārza izmantošanai.
2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības par katru iznomāto zemes gabalu, 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 2. punktā noteikto zemes
gabaliem, kas tiek iznomāti ar mērķi – sakņu dārzi.
3. Noteikt, ka zemes nomas maksa maksājama par laika periodu no 2017.gada 1.decembra.
4. Liepupes pagasta pārvaldei izdarīt grozījumus 2013.gada 4.novembrī noslēgtajā zemes nomas
līgumā Nr. 8-2.1/126.
Lēmums Nr.420. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.

20. §
Par 2013.gada 27.decembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/58 pagarināšanu zemes gabalos
“Laurķirši”, “Gārsas”, “Podiņi”, “Ezera krasts”, Liepupes pagastā
(ziņo D.Būmane)
Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2017.gada 17.novembra iesniegums (reģ. Nr.3-16.2/793)
par 2013.gada 27.decembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/58 pagarināšanu zemes gabalos “Laurķirši”,
“Gārsas”, “Podiņi”, “Ezera krasts”, Liepupes pagastā, jo līguma darbības termiņš ir līdz 2017.gada
31.decembrim.
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 2017.gada 13.decembra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt uz 10 gadiem 2013.gada 27.decembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/58 par zemes
gabalu “Laurķirši” 36100 kv.m platībā, “Gārsas” 12000 kv.m platībā, “Podiņi” 21800 kv.m
platībā un “Ezera krasts” 32 000 kv.m platībā iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai,
saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības par katru iznomāto zemes gabalu, 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 3. punktā noteikto zemes
gabaliem, kas tiek iznomāti lauksaimnieciskai izmantošanai.
3. Liepupes pagasta pārvaldei izdarīt grozījumus 2013.gada 27.decembrī noslēgtajā zemes nomas
līgumā Nr. 8-2.1/58.
Lēmums Nr.421. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam.
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21. §
Par pašvaldības zemes nomas līguma Tērces ielā 10, Salacgrīvā pārjaunošanu
(ziņo D.Būmane)
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], dzīvojošas [..], Salacgrīvā iesniegums (reģistrēts Nekustamā
īpašuma nodaļā 2017.gada 8.novembrī, reģ. Nr. 7-14.2/120) par 2013.gada 6.novembra zemes nomas
līguma Nr. 8-2.1/324 (kas noslēgts starp Salacgrīvas novada domi, kā iznomātāju un [..] kā nomnieku)
pārjaunošanu pašvaldībai piederošai zemes gabala daļai Tērces ielā 10, Salacgrīvā, pārjaunojot to ar [..].
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Civillikuma 1867.pantu, saskaņā ar 2017.gada 13.decembra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Pārjaunot saistību tiesību, kas nodibināta ar 2013.gada 6.novembra zemes nomas līguma Nr. 82.1/324 par nekustamā īpašuma – daļu zemes gabala Salacgrīvā, Tērces ielā 10, Salacgrīvā (760 kv.m
platībā, teritorija Nr.1) nomu, noslēdzot pārjaunojuma līgumu ar [..].
Lēmums Nr.422. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
22. §
Par dzīvojamās telpas nomāšanu [..] palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā
[..]
Pamatojoties uz iepriekš minēto un to, ka dzīvojamā māja nekustamā īpašumā [..] ir nodegusi un
nav atjaunojama, kā arī ņemot vērā to, ka personai pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita
dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja un tā atrodas bez dzīves vietas, likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 5.pantu, 13.panta pirmās daļas 1.punktu, ceturtās daļas 1.punkta
a) apakšpunktu, saskaņā ar 2017.gada 11.decembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2017.
gada 13.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Nomāt no [..] dzīvokļa īpašuma [..] divas mēbelētas istabas 16,8 un 13,8 kv.m platībā, lai [..]
sniegtu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Istabas nomāt no 2018.gada 1.janvāra līdz
2018.gada 30.jūlijam.
2. Slēgt dzīvojamo telpu nomas līgumu ar [..] un nomāt īpašumā [..] divas mēbelētas istabas 16,8 un
13,8 kv.m platībā, nosakot nomas maksu vienam mēnesim EUR 70,00 (septiņdesmit euro).
3. Izmaksājot nomas maksu tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis likumā paredzētajā kārtībā.
4. Nomas līguma termiņu noteikt līdz 2018.gada 30.jūlijam.
Lēmums Nr.423. Iesniegumi uz 2 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 2017.gada 27.februāra
atzinums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
23. §
Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli [..]
[..]
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 13.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka
pašvaldības dome sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošas vai tās
nomātās dzīvojamās telpas, personai, kuras īpašumā esošā dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas nelaimes,
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avārijas vai citas katastrofas rezultātā, — ja persona šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi
savu dzīvesvietu un ja tai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga
dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 2017.gada 28.decembra Salacgrīvas novada domes
lēmumu Nr.423 “Par dzīvojamās telpas nomāšanu [..] palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā”,
2013.gada 25.septembra lēmumu Nr. 448 “Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu
1.1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 13.panta pirmās daļas 1.punktu, ceturtās
daļas 1.punkta a) apakšpunktu, kā arī ņemot vērā 2017.gada 11.decembra Sociālo un veselības jautājumu
komitejas, 2017.gada 13.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 15
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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības [..] uz divām dzīvojamām istabām [..] (16,8 un 13,8 kv. m, ar kopējo
platību 30,6 kv.m).
2. Noteikt īres maksu vienam mēnesim 0,23 eur par vienu kvadrātmetru.
3. Noteikt īres līguma termiņu līdz 2018.gada 30. jūlijam.
Lēmums Nr.424.
24. §
Par 2014.gada 15.decembra īres līguma 8-2.6/31 īpašumā [..] atjaunošanu
Salacgrīvas novada domē 2017.gada 27.novembrī saņemts [..] iesniegums, reģistrēts ar Nr.316.1/803 par dzīvokļa [..] īres līguma atjaunošanu.
Ar 2014.gada 19.novembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 391 [..] piešķirtas īres tiesības
uz dzīvokli [..].
Iepriekš noslēgtā īres līguma termiņš beidzies 2017. gada 15. decembrī, persona turpina dzīvot
dzīvoklī.
Saskaņā ar Finanšu nodaļas sniegto informāciju, personai nav īres parādu.
2017.gada 23.novembrī Sociālais dienests sniedzis atzinumu Nr.1.17/313, ka personai nepieciešams
atjaunot īres līgumu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta
pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”, ņemot vērā
2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 448 „Par pašvaldības dzīvojamo telpu
īres maksas apstiprināšanu”, punktu 1.3., saskaņā ar 2017.gada 11.decembra Sociālo un veselības
jautājumu komitejas, 2017.gada 13.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atjaunot 2014.gada 15.decembrī noslēgto īres līgumu Nr. 8-2.6/31 uz dzīvokli [..] ar [..] ar
platību 26,9 kv.m.
2. Noteikt īres maksu par 1 kv.m mēnesī EUR 0,14.
3. Noteikt, ka īres maksa maksājama par faktisko periodu, tas ir no 2017.gada 16.decembra.
4. Noteikt īres līguma termiņu 5 gadi.
Lēmums Nr.425. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 2017.gada
23.novembra atzinums Nr.1.17/313 uz 1 lp. pievienoti protokolam.
22

25. §
Par 2014.gada 1.decembra īres līguma 8-2.6/33 īpašumā [..] atjaunošanu
Salacgrīvas novada domē 2017.gada 30.novembrī saņemts [..] iesniegums (reģ. Nr. 3-16.2/812) par
īres tiesību pagarināšanu uz dzīvojamo telpu [..].
Ar 2014.gada 19.novembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 393 [..] piešķirtas īres tiesības
uz dzīvojamo telpu [..].
Iepriekš noslēgtā īres līguma termiņš beidzies 2017. gada 30. novembrī, persona turpina dzīvot
dzīvoklī.
Saskaņā ar Finanšu nodaļas sniegto informāciju, personai nav īres parādu.
2017.gada 27.novembrī Sociālais dienests sniedzis atzinumu Nr.1.17/316, ka personai nepieciešams
atjaunot īres līgumu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”, ņemot
vērā 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 448 „Par pašvaldības dzīvojamo
telpu īres maksas apstiprināšanu”, punktu 1.2., saskaņā ar 2017.gada 11.decembra Sociālo un veselības
jautājumu komitejas, 2017.gada 13.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atjaunot 2014.gada 1.decembrī noslēgto īres līgumu Nr. 8-2.6/33 uz dzīvojamo telpu [..] ar [..]
ar platību 12,6 kv.m.
2. Noteikt īres maksu par 1 kv.m mēnesī EUR 0,20.
3. Noteikt, ka īres maksa maksājama par faktisko periodu, tas ir no 2017.gada 1.decembra.
4. Noteikt īres līguma termiņu 5 gadi.
Lēmums Nr.426. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta 2017.gada
27.novembra atzinums Nr.1.17/316 uz 1 lp. pievienoti protokolam.
26. §
Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā
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 27.novembra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/415), par finanšu
līdzekļu nepieciešamību kanalizācijas trases rekonstrukcijai nekustamajos īpašumos Salacgrīvā, Sporta ielā
4, Pērnavas ielā 29 un Pērnavas ielā 31 un saskaņā ar 2017.gada 13.decembra Attīstības un Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā naudas līdzekļus
EUR 35127 (trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts divdesmit septiņi euro) kanalizācijas trases
rekonstrukcijai nekustamajos īpašumos Salacgrīvā, Sporta ielā 4, Pērnavas ielā 29 un Pērnavas
ielā 31.
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.
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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.427. Iesniegums uz 8 lp. pievienots protokolam.
27. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15.februāra lēmumā Nr.68
“Par finansiālu atbalstu kora „Pernigele” dalībai starptautiskā koru mūzikas festivālā – konkursā
Cantata al Mar Spānijā no 2017.gada 20.oktobra līdz 29.oktobrim”
Izskatījusi Salacgrīvas novada kora “Pernigele” diriģentes Artas Zundes 2017.gada 30.oktbra
iesniegumu (reģ. Nr. 3-18/391) par to, ka kolektīvs neparedzētu izmaiņu rezultātā dalību festivālā atcēla un
vēlas piedalīties XV Latviešu Dziesmu svētkos Kanādā 2019.gada jūlijā, saskaņā ar 2017.gada
11.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 13.decembra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Lija Jokste,
Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Andris Zunde, Katrīna Borozdina balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut izmantot piešķirtos EUR 2500 (divi tūkstoši pieci simti euro) kora „Pernigele” dalībai XV
Latviešu Dziesmu svētkos Kanādā 2019.gada jūlijā.
2. Salacgrīvas novada korim “Pernigele” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt Informācijas nodaļu par piedalīšanos kultūras pasākumos.
Lēmums Nr.428. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
28. §
Par Liepupes vidusskolas reorganizāciju
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punkts nosaka, ka Republikas pilsētas pašvaldība un
novada pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē vispārējās
izglītības iestādes. Izglītības likuma 23.panta otrā un piektā daļa nosaka, ka pašvaldību izglītības iestādes
dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, par izglītības
iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus
mēnešus iepriekš.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts, nosaka, ka pašvaldības autonomā
funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību
un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas
iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts paredz - dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt
pašvaldības iestādes.
Ņemot vērā, ka no 2016./2017.mācību gada un 2017./2018.mācību gada Liepupes vidusskolas
10.klasē netika uzņemti audzēkņi un 2017./2018.mācību gadā 12. klasi beigs Liepupes vidusskolas 7
audzēkņi, Liepupes vidusskolu sākot ar 2018./2019.mācību gadu reorganizējama par Liepupes pamatskolu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas
8.punktu un Izglītības likuma 23.panta otro un piekto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās
daļas 1.punktu, saskaņā ar 2017.gada 11.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2017.gada 13.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 deputāti (Dagnis
Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis,
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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. Reorganizēt Liepupes vidusskolu par Liepupes pamatskolu.
2. Noteikt, ka reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.jūlijam.
3. Uzdot Salacgrīvas novada domes izglītības speciālistei Antrai Paeglei organizēt šī lēmuma
saskaņošanu ar Izglītības un zinātnes ministriju.
4. Uzdot Liepupes vidusskolas direktorei Artai Rubezei viena mēneša laikā no dienas, kad saņemts
saskaņojums no Izglītības un zinātnes ministrijas, informēt izglītības iestādes darbiniekus,
izglītojamos un vecākus par izglītības iestādes reorganizāciju.
5. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punkts stājas spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma
reorganizācijas veikšanai saņemšanas.
Lēmums Nr.429.
29.Papildus darba kārtības jautājumi:
29.1. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.aprīļa lēmumā Nr.143
“Par finansiālu atbalstu biedrības “Sports Salacgrīvas novadam” projekta „Sporta un atpūtas
laukumu labiekārtošana” realizēšanai”
Salacgrīvas novada domē saņemts biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” (reģ. Nr. 40008144343)
valdes priekšsēdētāja M.Kalniņa un valdes locekļa J.Berga 2017.gada 8.decembra iesniegums (reģ.Nr.316.2/834) par to, ka LAD ir atbalstījusi Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
īstenošanas” atbalstīta projekta “Sporta un atpūtas laukumu labiekārtošana” realizācijas termiņa
pagarinājumu līdz 2018.gada 31.oktobrim, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons,
Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar Salacgrīvas novada domes 2017.gada 19.aprīļa lēmumu Nr. 143 piešķirtā
līdzfinansējuma izmantošanu projekta „Sporta un atpūtas laukumu labiekārtošana” realizēšanai
līdz 2018.gada 31.oktobrim.
2. Slēgt vienošanos par grozījumiem 2017.gada 24.aprīļa noslēgtajā līgumā Nr. 3-25.3/165 par
finansējuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.430. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
29.2. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā Nr.36
“Par finansiālu atbalstu biedrības “Sports Salacgrīvas novadam” projekta „Sporta un atpūtas
laukumu labiekārtošana” realizēšanai”
Salacgrīvas novada domē saņemts biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” (reģ. Nr. 40008144343)
valdes priekšsēdētāja M.Kalniņa un valdes locekļa J.Berga 2017.gada 8.decembra iesniegums (reģ.Nr.316.2/833) par to, ka LAD ir atbalstījusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana, saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” programmas aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā
“Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana” atbalstīta
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projekta “Sporta un atpūtas laukumu labiekārtošana” realizācijas termiņa pagarinājumu līdz 2018.gada
31.oktobrim, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar Salacgrīvas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumu Nr. 36 piešķirtā
līdzfinansējuma izmantošanu projekta „Sporta un atpūtas laukumu labiekārtošana” realizēšanai
līdz 2018.gada 31.oktobrim.
2. Slēgt vienošanos par grozījumiem 2017.gada 16.februāra noslēgtajā līgumā Nr. 3-25.3/89 par
finansējuma piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.431. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
29.3. §
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 K.Ķemers; debatēs piedalās D.Straubergs, D.Melnalksnis, J.Cīrulis, K.Močāns, L.Jokste,
A.Jankovska, A.Zunde; izsakās D.Lejniece, K.Ķemers, A.Paegle)
A.Jankovska ierosina tirgus pārvaldītāju pirmos trīs mēnešus atbrīvot no nomas maksas.
D.Lejniece norāda, ka bez nomas maksas nedrīkst nodot lietošanā pašvaldības īpašumu.
A.Jankovska ierosina par zemes nomu noteikt simbolisku maksu.
D.Lejniece – nedrīkst, jo zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
J.Cīrulis ierosina samazināt lēmuma projektā noteikto nomas tiesību izsoles sākumcenu.
A.Zunde aicina aktīvi strādāt pie konkursa reklamēšanas.
D.Straubergs ierosina noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu 20% apmērā no aprēķinātās nomas maksas.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu priekšlikumu, ierosinājumu nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem, nosakot
nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Krusta ielā 3 un kustamās mantas nomas tiesību izsoles sākumcenu 20%
apmērā no aprēķinātās nomas maksas.
Salacgrīvas novada dome 2017.gada 15.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 386 “Par Salacgrīvas
tirgus Salacgrīvā, Krusta ielā 3 nomas tiesību izsoles un tirgus apsaimniekošanas, tirdzniecības
organizatora tiesību pretendentu atlases konkursa rīkošanu un konkursa noteikumu apstiprināšanu”, ar kuru
nolemts rīkot Salacgrīvas tirgus Salacgrīvā, Krusta ielā 3, un zemes gabalu daļas Salacgrīvā, „Bocmaņa
laukums”, Viļņu iela 4, Ostas iela 4, rakstisku nomas tiesību izsoli un Salacgrīvas tirgus apsaimniekošanas
un gadatirgu, Jūras svētku, Salacgrīvas pilsētas svētku tirdzniecības organizatora tiesību pretendentu atlases
konkursu. Publikācijā norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens nomas tiesību pretendents nav
pieteicies, līdz ar konkurss atzīstams par nenotikušu.
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”
35.punkts nosaka, ka ja publikācijā norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens nomas tiesību
pretendents nav pieteicies, iznomātājs var pazemināt nosacīto nomas maksu un rīkot atkārtotu izsoli,
ievērojot iepriekš minēto noteikumu 14., 15. vai 16.punktā minēto informācijas publicēšanas kārtību.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties 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” 7., 11., 12.punktu, 25.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
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Salacgrīvas novadā” 6.punktu, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, 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 to, ka ar Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15.novembra lēmumu Nr. 386 “Par
Salacgrīvas tirgus Salacgrīvā, Krusta ielā 3 nomas tiesību izsoles un tirgus apsaimniekošanas, tirdzniecības
organizatora tiesību pretendentu atlases konkursa rīkošanu un konkursa noteikumu apstiprināšanu”
apstiprinātā un izsludinātā konkursa publikācijā norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens nomas
tiesību pretendents nav pieteicies, kā arī, 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, 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 20% (divdesmit procentu apjoms) apmērā no aprēķinātās nomas maksas,
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 80.29 (astoņdesmit euro un 29 centi) mēnesī, kas sastāv no zemes
nomas maksas EUR 11,84 (vienpadsmit euro 84 centi) mēnesī un nekustamā īpašuma un kustamās mantas
nomas maksas EUR 68.45 (sešdesmit astoņi euro un 45 centi) 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.432. Pielikumi uz 11 lp. un nomas maksas aprēķins uz 1 lp. pievienoti protokolam.
29.4. §
Par valsts mērķdotācijas finansējuma pārdali pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm
(ziņo A.Paegle)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu
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vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 23.punktu un izvērtējot pirmsskolas izglītības iestāžu valsts
mērķdotācijas izlietojumu un nepieciešamību, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Valsts budžeta mērķdotāciju Salacgrīvas novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām pārdalīt starp pirmsskolas izglītības iestādēm: samazinot pirmsskolas izglītības
iestādei “Randa” par EUR 1621, palielinot pirmsskolas izglītības iestādei “Vilnītis” par EUR 1225,
palielinot Liepupes vidusskolas 5-6 gadīgo pirmskolas grupām par EUR 396.
Lēmums Nr.433.
29.5. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.510
„Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2017.gadā”
(ziņo I.Lazdiņa; debatēs piedalās D.Melnalksnis, D.Straubergs)
Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 59.punktu, Limbažu un
Salacgrīvas novadu sporta skolas direktores D.Zaļupes 2017.gada 19.decembra iesniegumu (reģ.Nr.318/455) ar lūgumu saskaņot “Augstu sasniegumu sporta” programmas izdevumus piešķirtā finansējuma
ietvaros pa sporta programmām, 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, 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
izdarīt šādus grozījumus 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.510 „Par pašvaldības finansējumu Limbažu
un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2017.gadā”:
Lēmumu 3. punktu izteikt jaunā redakcijā:
“3. Saskaņā ar Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas iesniegto pieprasījumu piešķirt Salacgrīvas
novada sporta skolas audzēkņu programmai „Augstu sasniegumu sports” 26’750.44 euro (divdesmit seši
tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro, 44 centi ) starptautiskajām mācību – treniņu nometnēm, dalībai
Eiropas un Pasaules čempionātos, tai skaitā:
3.1. dambrete – 13178.20 euro;
3.2. vieglatlētika – 1495.81 euro;
3.3. smaiļošana un kanoe airēšana – 10517.99 euro;
3.4. sporta stipendija sportistam Kasparam Tīkleniekam 1558.44 euro . ”
Lēmums Nr.434. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
30. §
Par saistošo noteikumu Nr.B–15 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15.novembra
saistošajos noteikumos Nr.B-14 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017. gada pamata un speciālo
budžetu”” apstiprināšanu
D.Straubergs ierosina izskatīt Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta vadītājas A.Holmas 2017.gada
22.decembra iesniegumu “Priekšlikums grozījumiem budžetā” (reģ.Nr.3-18/458) un lemt par priekšlikuma
iekļaušanu lēmuma projektā.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
A.Holma ziņo par 2017.gada 22.decembra iesniegumu “Priekšlikums grozījumiem budžetā” (reģ.Nr.318/458); debatēs piedalās D.Straubergs.
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Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par Salacgrīvas novada domes sociālā
dienesta vadītājas A.Holmas priekšlikumu izdarīt grozījumus Salacgrīvas novada pašvaldības 2017.gada
pamata un speciālajā budžetā saskaņā ar 2017.gada 22.decembra iesniegumu “Priekšlikums grozījumiem
budžetā” (reģ.Nr.3-18/458).
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atbalstīt Salacgrīvas novada domes
sociālā dienesta vadītājas A.Holmas 2017.gada 22.decembra iesniegumā “Priekšlikums grozījumiem
budžetā” (reģ.Nr.3-18/458) rosinātos grozījumus Salacgrīvas novada pašvaldības 2017.gada pamata un
speciālajā budžetā un iekļaut tos lēmuma projektā “Par saistošo noteikumu Nr.B–15 “Grozījumi
Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15.novembra saistošajos noteikumos Nr.B-14 “Par Salacgrīvas
novada pašvaldības 2017. gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu”.
I.Lazdiņa ziņo par sagatavoto lēmuma projektu “Par saistošo noteikumu Nr.B–15 “Grozījumi Salacgrīvas
novada domes 2017.gada 15.novembra saistošajos noteikumos Nr.B-14 “Par Salacgrīvas novada
pašvaldības 2017. gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu”. Ierosina lēmuma projektu papildināt
ar 2017.gada 27.decembra iesniegumā “Iesniegums par budžeta grozījumiem” (reģ.Nr.3-18/459)
iekļautajiem precizējumiem ekonomiskās klasifikācijas kodos.
Deputāti atbalsta I.Lazdiņas priekšlikumu.
Citi priekšlikumi, ierosinājumi nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem – iekļaujot
Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta vadītājas A.Holmas 2017.gada 22.decembra iesniegumā
“Priekšlikums grozījumiem budžetā” (reģ.Nr.3-18/458) un Salacgrīvas novada domes ekonomistes –
budžeta plānotājas I.Lazdiņas 2017.gada 27.decembra iesniegumā “Iesniegums par budžeta grozījumiem”
(reģ.Nr.3-18/459) rosinātos grozījumus Salacgrīvas novada pašvaldības 2017.gada pamata un speciālajā
budžetā.
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
13.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons,
Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-15 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada
15.novembra saistošajos noteikumos Nr.-14 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017.gada
pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-15 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.435. Pielikumi uz 15 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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31. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513
„Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
(ziņo A.Paegle, I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz 2015.gada 24.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.656 „Noteikumi par
minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundu tarifa likmes
aprēķināšanu” un Izglītības speciālistes Antras Paegles 2017.gada 12.decembra iesniegumu Nr. 3-18/449
par izmaiņām Eiropas Savienības struktūrfonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/1/001 “Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai” nosacījumos, saskaņā ar 2017.gada 13.decembra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2016.gada 18.oktobra lēmumā Nr.513
„Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”:
Pielikumā Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” visiem
amatiem, kuru koeficients noteikts zem 0.2477, palielināt koeficientu uz 0.2477 ar amatalgu EUR 430
par slodzi mēnesī.
2. Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
9.apakšsadaļas “Izglītība” sekojošus ierakstus jaunā redakcijā:

Nr.

3
4
5

6

Amats

Pedagoga palīgs Liepupes
vidusskolā **
Pedagoga palīgs Salacgrīvas
vidusskolā **
Interešu izglītības pulciņa
“Robotika” pedagogs
Salacgrīvas vidusskolā**
Sporta pedagogs peldēšanā
Kr.Valdemāra Ainažu
pamatskolā **

Koeficients

Slodzes

Amatalga

Amata saime
(apakš
saime),
līmenis

Piezīmes

Uz projekta
“Atbalsts
izglītojamo
6.79 euro/h
individuālo
kompetenču
attīstībai”
6.04 euro/h
realizācijas laiku
līdz 30.12.2020.
Ievērojot projekta
5.67 euro/h
finansējuma
apmēru.
**Katra mācību gada sākumā stundu likme tiek pārskatīta atbilstoši projektā iesaistīto pedagogu tarifikācijām

-

-

6.04 euro/h

-

3. Lēmuma 1.punkts stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
4. Lēmuma 2.punkts piemērojams ar 2017.gada 1.decembri.
Lēmums Nr.436. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
32. §
Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
(ziņo I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem 2016.gada
18.maija lēmums Nr.222 un 2016.gada 31.augusta lēmums Nr.305) apstiprinātā Salacgrīvas novada
izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4. punktu un saskaņā ar 2017.gada 13.decembra Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Saskaņot pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītājas apstiprināto no 2018.gada 1.janvāra
līdz 31.maijam piemērojamo pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu
sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Saskaņot pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītājas apstiprināto no 2018.gada 1.jūnija
piemērojamo pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu sarakstu
saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 28.decembra lēmumu Nr.515 “Par pirmsskolas izglītības
iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu” (protokols Nr.16; 59.§).
4. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.
Lēmums Nr.437. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
33. §
Par pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem 2016.gada
18.maija lēmums Nr.222 un 2016.gada 31.augusta lēmums Nr.305) apstiprinātā Salacgrīvas novada
izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4. punktu un saskaņā ar 2017.gada 13.decembra Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņot pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” vadītāja apstiprināto no 2018.gada 1.janvāra
piemērojamo pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā
ar pielikumu Nr.1.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 28.decembra lēmumu Nr.516 “Par pirmsskolas izglītības
iestādes “Randa” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu” (protokols Nr.16; 60.§).
3. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.
Lēmums Nr.438. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
34. §
Par Liepupes vidusskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem 2016.gada
18.maija lēmums Nr.222 un 2016.gada 31.augusta lēmums Nr.305) apstiprinātā Salacgrīvas novada
izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4. punktu un saskaņā ar 2017.gada 13.decembra Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņot Liepupes vidusskolas direktora apstiprināto no 2018.gada 1.janvāra piemērojamo
Liepupes vidusskolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Saskaņot Liepupes vidusskolas direktora apstiprināto no 2018.gada 1.janvāra piemērojamo
Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupu tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar pielikumu
Nr.2.
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3. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 28.decembra lēmumu Nr.517 “Par Liepupes vidusskolas
tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu” (protokols Nr.16; 61.§).
4. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.
Lēmums Nr.439. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
35. §
Par Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem 2016.gada
18.maija lēmums Nr.222) apstiprinātā Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4.
punktu un saskaņā ar 2017.gada 13.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14
deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis,
Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), 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. Saskaņot Salacgrīvas vidusskolas direktora apstiprināto no 2018.gada 1.janvāra piemērojamo
Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 28.decembra lēmumu Nr.519 “Par Salacgrīvas vidusskolas
tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu” (protokols Nr.16; 63.§).
3. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.
Lēmums Nr.440. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.

36. §
Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem 2016.gada
18.maija lēmums Nr.222 un 2016.gada 31.augusta lēmums Nr.305) apstiprinātā Salacgrīvas novada
izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4. punktu un saskaņā ar 2017.gada 13.decembra Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņot Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktora apstiprināto no 2018.gada 1.janvāra
piemērojamo Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 28.decembra lēmumu Nr.518 “Par Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu” (protokols Nr.16; 62.§).
3. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.
Lēmums Nr.441. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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37. §
Par Salacgrīvas novada mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem 2016.gada
18.maija lēmums Nr.222 un 2016.gada 31.augusta lēmums Nr.305) apstiprinātā Salacgrīvas novada
izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4.punktu, saskaņā ar 2017.gada 13.decembra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode,
Lija Jokste, Sanita Šlekone, 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. Saskaņot Salacgrīvas novada mūzikas skolas direktora apstiprināto no 2018.gada 1.janvāra
piemērojamo Salacgrīvas novada mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2017.gada 18.oktobra lēmumu Nr.375 “Par Salacgrīvas novada mūzikas
skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu” (protokols Nr.14; 33.§).
3. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.
Lēmums Nr.442. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
38. §
Par Salacgrīvas mākslas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem 2016.gada
18.maija lēmums Nr.222 un 2016.gada 31.augusta lēmums Nr.305) apstiprinātā Salacgrīvas novada
izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4. punktu, saskaņā ar 2017.gada 13.decembra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņot Salacgrīvas mākslas skolas direktora apstiprināto no 2018.gada 1.janvāri piemērojamo
mākslas skolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2017.gada 18.oktobra lēmumu Nr.376 “Par Salacgrīvas mākslas
skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu” (protokols Nr.14; 34.§).
3. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.
Lēmums Nr.443. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
Pārtraukums no plkst.16:10 līdz 16:20.
39. §
Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm
(ziņo A.Paegle)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu
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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”, 06.12.2017. Likumu “Par valsts budžetu
2018.gadam” pielikumiem Nr.6, Nr.7, Nr.9, saskaņā ar 2017.gada 11.decembra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 13.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Jānis Cīrulis, Marita
Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone 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 2018.gada 1.janvāra līdz 31.augustam EUR 622072, 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 2018.gada 1.janvāra līdz
31.augustam EUR 73184, 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 2018.gada 1.janvāra līdz 31.augustam EUR 28672,
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 2018.gada 1. janvāra līdz 31.augustam EUR 20884, saskaņā ar interešu izglītības programmu
izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma sadales komisijas
apstiprināto sadalījumu, saskaņā ar pielikumu Nr.4.
5. Lēmums piemērojams ar 2018.gada 1.janvāri.
Lēmums Nr.444. Pielikumi uz 4 lp. pievienoti protokolam.
40. §
Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2018.gadā
Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 57.punktu, 59.punktu, 60.punktu
un 65.punktu 2017.gada 13.decembra 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, 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:
1. Nodrošināt pašvaldības finansējumu 73248 euro (septiņdesmit trīs tūkstoši divi simti četrdesmit
astoņi euro), Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas (tālāk Sporta skola) 2018.gada
pamatbudžetam, atbilstoši Salacgrīvas novada audzēkņu skaitam, saskaņā ar iesniegto budžeta
pieprasījumu (pielikums Nr.1).
2. Gadījumā, ja Limbažu novada pašvaldība samazina iesniegtajā budžeta pieprasījumā (pielikums
Nr.1) noteikto pašvaldības finansējumu, Salacgrīvas novada pašvaldības finansējuma apjoms var
tikt samazināts proporcionāli Limbažu novada pašvaldības finansējuma samazinājuma apjomam.
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3. Saskaņā ar Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas iesniegto pieprasījumu tāmi ar
pielikumiem(Reģ. Nr. 3-18/437) piešķirt Salacgrīvas novada sporta skolas audzēkņu programmai
„Augstu sasniegumu sports” 25663.44 euro (divdesmit pieci tūkstoši seši simti sešdesmit trīs
euro, 44 centi ) starptautiskajām mācību – treniņu nometnēm, dalībai Eiropas un Pasaules
čempionātos, tai skaitā:
3.1. dambrete – 8623 euro;
3.2. vieglatlētika – 2120 euro;
3.3. smaiļošana un kanoe airēšana – 13362 euro;
3.4. sporta stipendija sportistam Kasparam Tīkleniekam 1558.44 euro .
4. Saskaņā ar Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas iesniegto pieprasījumu tāmi (Reģ. Nr.
3-18/437) Kanoe airēšanas nodaļas lielā inventāra iegādei piešķirt 13’550 euro (trīspadsmit
tūkstoši pieci simti piecdesmit euro)
5. Saskaņā ar Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas direktora p.i. Sandijas Zaļupes
2017.gada 13.decembra iesniegumu (Reģ.Nr. 3-18/450) piešķirt finansējumu Salacgrīvas novada
audzēkņu dalībai starptautiskās sacensībās 5740 euro (pieci tūkstoši septiņi simti četrdesmit
euro), tai skaitā:
5.1. Basketbolā – “Johvi Cup 2018” Kohtala- Jarve (Igaunijā) U-12 vecuma grupai, 13
Salacgrīvas novada audzēkņiem – 910 euro;
5.2. Futbolā – “Wasa Football Cup”, Vasa (Somijā), U-10, U-11, U-12 vecumā grupām, 20
Salacgrīvas novada audzēkņiem - 1400 euro;
5.3. Volejbola – “Gothia Cup”, Gēteborga (Zviedrija) U-17, U-19 vecuma grupām, 6
Salacgrīvas novada audzēknēm – 420 euro;
5.4. Smaiļošanā un kanoe airēšanā – “Slovacka 500”, Ostrožska Nova Ves (Čehija) 15
Salacgrīvas novada audzēkņiem – 1050 euro;
5..5. Vieglatlētikā - “European Kids Athletics Games”, Brno (Čehija) 12 Salacgrīvas novada
audzēkņiem – 840 euro;
5.6. Dambrete – 18. starptautiskais turnīrs “Polska Gra” 100 lauciņu dambretē, Nidzica (Polija),
16 Salacgrīvas novada audzēkņiem – 1120 euro.
Lēmums Nr.445. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 57 pievienoti protokolam.
41. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Dzintarlāse”
Izskatījusi biedrības „Dzintarlāse” (reģ. Nr.40008101772) valdes locekles M.Sāres 2017.gada
28.septembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/656), 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
22.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons,
Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Dzintarlāse” ar 400 euro (četri simti euro).
2. Biedrībai „Dzintarlāse” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt
domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu
Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Dzintarlāse” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.446. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam.
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42. §
Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas lauku sieviešu biedrībai „Mežābele”
Izskatījusi Salacgrīvas lauku sieviešu biedrības „Mežābele” (reģ. Nr.40008075747) vadītājas R
Birkenbergas 2017.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/735), 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 22.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Salacgrīvas lauku sieviešu biedrību „Mežābele” ar 600 euro (seši simti euro).
2. Salacgrīvas lauku sieviešu biedrībai „Mežābele” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada
vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot
17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas
novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas lauku sieviešu biedrību „Mežābele” par finansējuma piešķiršanu un
par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.447. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
43. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Mēs Korģenei”
Izskatījusi biedrības „Mēs Korģenei” (reģ. Nr.40008140708) valdes priekšsēdētājas I.Baumanes
2017.gada 26.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/719), 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 22.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Mēs Korģenei” ar 3965 euro (trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit pieci euro).
2. Biedrībai „Mēs Korģenei” ir pienākums organizēt kultūras un sporta pasākumus iedzīvotājiem,
popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības
aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību,
kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma
saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Mēs Korģenei” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.448. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.
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44. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Svētciema attīstības biedrība”
Izskatījusi biedrības „Svētciema attīstības biedrība” (reģ. Nr.40008158574) valdes priekšsēdētājas
vietnieces Andas Zvejnieces 2017.gada 20. oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/701), 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, 2017.gada 22.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15
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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Svētciema attīstības biedrība” ar 1695 euro (Viens tūkstotis seši simti
deviņdesmit pieci euro)
2. Biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar
domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Svētciema attīstības biedrību” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.449. Iesniegums uz 9 lp. pievienots protokolam.
45. §
Par finansiālu atbalstu Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva”
Izskatījusi Saviesīgās biedrības „Svētupes Lauva” (reģ. Nr.40008151063) valdes priekšsēdētājas
L.Rozenbergas 2017.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/724)un 2017.gada 16.novembrī iesniegto
precizēto tāmi (reģ.Nr. 3-16.2/792), 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 22.novembra
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Saviesīgo biedrību „Svētupes Lauva” ar 605 euro (seši simti pieci euro).
2. Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva” ir pienākums veicināt izglītības, sporta, interešu kopu
veidošanos, iesaistot visu vecumu iedzīvotājus, veidot kultūrvidi, kas rosinātu iedzīvotājus
iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt
domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu
Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar Saviesīgo biedrību „Svētupes Lauva” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.450. Iesniegumi uz 7 lp. pievienoti protokolam.

37

46. §
Par finansiālu atbalstu foto biedrībai ”Salacgrīva”
Izskatījusi foto biedrības „Salacgrīva” (reģ. Nr.40008125484) valdes priekšsēdētājas I.Tiesneses
2017.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/731), 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 22.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt foto biedrību „Salacgrīva” ar 900 euro (deviņi simti euro).
2. Foto biedrībai „Salacgrīva” ir pienākums popularizēt fotogrāfiju kā mākslu, mācīt jaunos
fotogrāfus, 2018.gadā organizēt vismaz trīs fotoizstādes Salacgrīvā, popularizēt Salacgrīvas
novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot
17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas
novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar foto biedrību „Salacgrīva” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.451. Iesniegums uz 8 lp. pievienots protokolam.
47. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība”
Izskatījusi biedrības „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” (reģ. Nr.40008200481) valdes locekles
Ilzes Ēltammas 2017.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/736), 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 22.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” ar 1500 euro (viens tūkstotis pieci simti
euro).
2. Atļaut biedrībai piešķirto finansējumu lietot biedrības darbinieku atalgojumam, lai nodrošinātu
kvalificēta speciālista piesaisti Daudzfunkcionāla bērnu un ģimeņu saieta centrā.
3. Biedrībai „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada
vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot
17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas
novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
4. Slēgt līgumu ar biedrību „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” par finansējuma piešķiršanu un
par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.452. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam.
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48. §
Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai
Izskatījusi Salacgrīvas novada pensionāru biedrības (reģ.Nr.40008104251) valdes priekšsēdētājas
A.Kirhenšteines 2017.gada 24.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/710), 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 Sociālo un veselības jautājumu komitejas un
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2017.gada 22.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, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aija
Kirhenšteine balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 4890 euro (četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro) Salacgrīvas novada pensionāru
biedrības aktivitāšu atbalstam un 2840 euro (divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro)
Salacgrīvas novada gadskārtējo novada senioru svētku rīkošanai, saskaņā ar Salacgrīvas novada
pensionāru biedrības iesniegto pasākumu izdevumu tāmi.
2. Deleģēt Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai rīkot gadskārtējos novada senioru svētkus.
3. Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar
domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
4. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas novada pensionāru biedrību par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.453. Iesniegums uz 8 lp. pievienots protokolam.
49. §
Par finansējuma piešķiršanu pensionāru sveikšanai dzimšanas dienās
Izskatījusi Salacgrīvas novada pensionāru biedrības (reģ.Nr.40008104251) valdes priekšsēdētājas
A.Kirhenšteines 2017.gada 24.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/711), 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 Sociālo un veselības jautājumu komitejas un
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2017.gada 22.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, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aija
Kirhenšteine balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 12’441 euro (divpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit viens euro) Salacgrīvas novada
pensionāru biedrībai pensionāru sveikšanai 70, 75, 80 un vairāk gadu dzimšanas dienās.
2. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas novada pensionāru biedrību par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.454. Iesniegums uz 15 lp. pievienots protokolam.
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50. §
Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas Romas Katoļu draudzei
(debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs)
Izskatījusi Salacgrīvas Romas Katoļu draudzes Prāvesta Tomaša Dudzjuka 2017.gada 1.novembra
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/745) par to, ka projekta “Baznīcas fasādes, ieejas mezglu un san mezgla
pārbūve” realizācijai nepieciešami 12’000 EUR (divpadsmit tūkstoši eiro), no kuriem ziedojumu veidā
savākti 10’500 EUR (desmit tūkstoši pieci simti eiro) un nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums ir
1’500 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro), 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 22.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, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Agra Jankovska), Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Salacgrīvas Romas Katoļu draudzei 1’500 euro (viens tūkstotis pieci simti euro)
līdzfinansējumu projekta “Baznīcas fasādes, ieejas mezglu un san mezgla pārbūve” realizācijai.
2. Salacgrīvas Romas Katoļu Draudzei ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu.
3. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas Romas Katoļu draudzi (reģ.Nr. 90000469938) par finansējuma
piešķiršanu un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.455. Iesniegums uz 9 lp. pievienots protokolam.
51. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam”
Izskatījusi biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” (reģ. Nr.40008144343) valdes priekšsēdētāja
M.Kalniņa un valdes locekļa J.Berga 2017.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/726), 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 22.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Sports Salacgrīvas novadam” ar 2500 euro (divi tūkstoši pieci simti euro).
2. Biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar
domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sports Salacgrīvas novadam” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.456. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
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52. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva”
Izskatījusi biedrības „Basketbola kluba Salacgrīva” (reģ. Nr. 40008106356) valdes priekšsēdētāja
Jevgēnija Mihailovska 2017.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/727) un 2017.gada 16.novembra
iesniegtiem tāmes precizējumiem (reģ. Nr.3-16.2/788), 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 22.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, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons,
Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dāvis Melnalksnis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Basketbola klubs Salacgrīva” ar EUR 13107 (trīspadsmit tūkstoši viens simts
septiņi euro)
2. Biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar
domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Basketbola klubs Salacgrīva” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.457. Iesniegumi uz 8 lp. pievienoti protokolam.
53. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Futbola Klubs Kuivižu Spartaks”
Izskatījusi biedrības „Futbola Klubs Kuivižu Spartaks” (reģ. Nr.40008202995) valdes locekļa
J.Auziņa 2017.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/741), 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 22.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Futbola Klubs Kuivižu Spartaks” ar 4500 euro (četri tūkstoši pieci simti
euro).
2. Biedrībai „Futbola Klubs Kuivižu Spartaks” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar
domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Futbola Klubs Kuivižu Spartaks” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.458. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.
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54. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss””
Izskatījusi biedrības „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” (reģ. Nr.40008131917) valdes priekšsēdētājas
L.Tomsones 2017.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/742), 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 22.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” ar 3000 euro (trīs tūkstoši euro).
2. Biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar
domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.459. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.
55. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Kuivižu jahtklubs”
(debatēs piedalās A.Jankovska)
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.
Izskatījusi biedrības „Kuivižu jahtklubs” (reģ. Nr.40008141065) valdes priekšsēdētāja Ojāra Jūlika
2017.gada 1.novembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/744), 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 22.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Andris Zunde,
Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, 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. Atbalstīt biedrību „Kuivižu jahtklubs” ar 2 000 euro (divi tūkstoši euro).
2. Biedrībai „Kuivižu jahtklubs” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri
informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes
lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta
nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Kuivižu jahtklubs” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
4. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli parakstīt lēmuma
3.punktā minēto līgumu.
Lēmums Nr.460. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
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56. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Veixmes””
Izskatījusi biedrības „Sporta klubs „Veixmes”” (reģ. Nr.40008145777) valdes priekšsēdētāja
A.Pavlovska 2017.gada 15.novembra iesniegumu (reģ. Nr.3-18/406), pamatojoties uz Nolikuma „Par
kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar
domes lēmumu Nr.321, 5.9. punktu un ņemot vērā to, ka finanšu pieprasījumā norādītais izlietojuma
mērķis ir domes atbalstīta prioritāte, kuras realizēšanai ir nepieciešams finansējums, saskaņā ar 2017.gada
22.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons,
Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Sporta klubs „Veixmes”” ar 4335 euro (četri tūkstoši trīs simti trīsdesmit
pieci euro).
2. Biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri
informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm ievērot 17.09.2014. ar domes
lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta
nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sporta klubs „Veixmes”” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.461. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
57. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sprints A”
Izskatījusi biedrības „Sprints A” (reģ. Nr.40008156179) valdes priekšsēdētājas Madaras Kānītes
2017.gada 8.novembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/773), pamatojoties uz Nolikuma „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes
lēmumu Nr.321, 5.9. punktu un ņemot vērā to, ka finanšu pieprasījumā norādītais izlietojuma mērķis ir
domes atbalstīta prioritāte, kuras realizēšanai ir nepieciešams finansējums, 2017.gada 22.novembra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Sprints A” ar 1330 euro (viens tūkstoši trīs simti trīsdesmit euro).
2. Biedrībai „Sprints A” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt
domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu
Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sprints A” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma
atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.462. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
58. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība”
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 „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” (reģ. Nr.40008132166) valdes
priekšsēdētāja G.Kopštāla 2017.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/732), un 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 22.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14
deputāti (Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita
Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs balsojumā nepiedalās,
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” ar 14110 euro (četrpadsmit
tūkstoši viens simts desmit euro).
2. Atļaut biedrībai piešķirto finansējumu lietot arī biedrības darbinieku atalgojumam.
3. Biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas
novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot
17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas
novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus..
4. Slēgt līgumu ar biedrību „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” par finansējuma
piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
5. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli parakstīt lēmuma
4.punktā minēto līgumu.
Lēmums Nr.463. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.

59. §
Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „Latvijas Nacionālais Kauss - Ainažu Kauss - 2018”
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.
Izskatījusi biedrības „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” (reģ. Nr.40008132166) valdes
priekšsēdētāja G.Kopštāla 2017.gada 30.novembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/822) par finansiālu atbalstu
motokrosa sacensībām „Latvijas Nacionālais LKauss - Ainažu Kauss -2018”, pamatojoties uz Nolikumu
„Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai
kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts ar 19.08.2009. domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar
2017.gada 11.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 13.decembra
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste,
Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele,
Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt motokrosa sacensībām „Latvijas Nacionālais Kauss- Ainažu kauss -2018” finansiālu
atbalstu 5000 euro (pieci tūkstoši euro).
2. Biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas
novada vārdu, informēt domes informācijas nodaļu par sacensībām, novada sportistu dalību
tajās un sasniegtajiem rezultātiem.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” par finansējuma
piešķiršanu un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
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4. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli parakstīt lēmuma
3.punktā minēto līgumu.
Lēmums Nr.464. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.

60. §
Par finansiālu atbalstu biedrības „VK Ziemeļu krasts – Salacgrīva” rīkotajiem pasākumiem
“Salacgrīvas novada pludmales volejbola čempionāts” un “Nakts volejbola turnīrs 4:4”
Izskatījusi Salacgrīvas biedrības „VK Ziemeļu krasts –Salacgrīva” valdes priekšsēdētāja Alda
Riekstiņa 2017.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/733) un 2017.gada 7.novembrī (reģ. Nr.316.2/758 un reģ. Nr. 3-16/759) iesniegtās precizētās pasākumu tāmes par finansiālu atbalstu biedrības
2018.gadā rīkotajiem pasākumiem “Salacgrīvas novada pludmales volejbola čempionāts” un “Nakts
volejbola turnīrs 4:4”, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi
Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas
apstiprināts 19.08.2009. ar domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2017.gada 6.novembra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 22.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, Rimants Jirgensons
balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas
darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai „VK Ziemeļu krasts –Salacgrīva” 220 euro (divi simti divdesmit euro)
2018.gadā rīkotā pasākuma “Salacgrīvas novada pludmales volejbola čempionāts” atbalstam,
kurš norisināsies 6 posmos (3 posmi Salacgrīvā un 3 posmi Liepupē), saskaņojot turnīra norises
laikus: 1.posms - jūnijā Salacgrīvā, 2.posms – jūnijā Liepupē, 3.posms – jūlijā Salacgrīvā,
4.posms – jūlijā Liepupē, 5.posms – augustā Liepupē, 6.posms –augustā Salacgrīvā.
2. Piešķirt biedrībai „VK Ziemeļu krasts –Salacgrīva” 380 euro (trīs simti astoņdesmit euro)
2018.gadā rīkotā pasākuma “Nakts volejbola turnīrs 4:4” atbalstam, kurš norisināsies 8 posmos
(4 posmi Salacgrīvā un 4 posmi Liepupē), saskaņojot turnīra norises laikus: 1.posms – janvārī,
2.posms –februārī, 3.posms –martā, 4.posms –aprīlī, 5.posms – maijā, 6.posms – oktobrī,
7.posms –novembrī, fināls – decembrī.
3. Piešķirt Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļai 480 euro (četri simti astoņdesmit euro)
“Salacgrīvas novada pludmales volejbola čempionāts” un 420 euro (četri simti divdesmit euro)
“Nakts volejbola turnīrs 4:4” - Salacgrīvas novadā radīto piemiņas balvu iegādei katra posma
pirmo trīs vietu ieguvējiem.
4. Salacgrīvas novada biedrībai „VK Ziemeļu krasts –Salacgrīva” ir pienākums popularizēt
Salacgrīvas novada vārdu.
5. Slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu ar biedrību „VK Ziemeļu krasts –Salacgrīva” (reģ.Nr.
40008269884) un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.465. Iesniegumi uz 14 lp. pievienoti protokolam.
61. §
Par finansiālu atbalstu Latvijas Motosporta Federācijas Salacgrīvas novadā rīkotajām Latvijas
čempionāta sacensībām skijoringā un ziemas motokrosā
Izskatījusi Latvijas Motosporta Federācijas ģenerālsekretāra Kaspara Kuļikova 2017.gada
8.novembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/767) par finansiālu atbalstu Latvijas Motosporta Federācijas
Salacgrīvas novadā rīkotajām Latvijas čempionāta sacensībām skijoringā un ziemas motokrosā 2018.gadā,
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pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas novada
domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts 19.08.2009. ar
domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2017.gada 11.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un 2017.gada 13.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Latvijas Motosporta Federācijas Salacgrīvas novadā rīkotajām Latvijas čempionāta
sacensībām skijoringā un ziemas motokrosā 2018.gadā 300 euro (trīs simti euro) balvu
nodrošināšanai.
2. Latvijas Motosporta Federācijai ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu.
3. Slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu ar Latvijas
Motosporta
Federāciju
(reģ.Nr.
40008022951) un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.466. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
62. §
Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda rīkotajam Salacgrīvas
klasiskās mūzikas festivālam 2018.gadā no 28.jūlija līdz 6.augustam
Izskatījusi Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda valdes locekles Ilgas Tiesneses 2017.gada
31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/728) par finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskā mūzikas fonda
rīkotajam Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālam 2018.gadā no 28.jūlija līdz 6.augustam, pamatojoties
uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas novada domei
finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts 19.08.2009. ar domes
lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2017.gada 6.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2017.gada 22.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda 2018.gadā no 28.jūlija līdz 6.augustam
rīkoto Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālu ar 19’000 EUR (deviņpadsmit tūkstoši euro).
2. Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fondam ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu.
3. Slēgt līgumu par minētā finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fondam
(reģ.Nr. 40008231937) un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.467. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
63. §
Par finansiālu atbalstu biedrības „Metsepoles Līvu Kultūras centrs ” rīkotajam pasākumam “Senās
uguns nakts Liepupē”
Izskatījusi Salacgrīvas biedrības „Metsepoles Līvu Kultūras centrs” valdes priekšsēdētāja Jāņa Ata
Krūmiņa 2017.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/722) par finansiālu atbalstu biedrības 2018.gadā
rīkotajam pasākumam “Senās uguns nakts Liepupē”, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek
iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta
pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts 19.08.2009. ar domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2017.gada
6.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 13.decembra Finanšu
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komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai „ Metsepoles Līvu Kultūras centrs” 645 euro (seši simti četrdesmit pieci euro)
2018.gadā rīkotā pasākuma atbalstam.
2. Salacgrīvas novada biedrībai „Metsepoles Līvu Kultūras centrs” ir pienākums popularizēt
Salacgrīvas novada vārdu.
3. Slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu ar biedrību „ Metsepoles Līvu Kultūras centrs”
(reģ.Nr. 40008093494) un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.468. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam.
64. §
Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas sieviešu vokālā ansambļa “Dziedātprieks” dalībai festivālā no
2018.gada 26.aprīļa līdz 30.aprīlim
Izskatījusi Salacgrīvas novada Sieviešu vokālā ansambļa “Dziedātprieks” vadītājas Agitas
Zvejnieces 2017.gada 7.decembra iesniegumu (reģ. Nr. 3-18/426) par to, ka kolektīvs vēlas piedalīties
festivālā Gruzijā, ņemot vērā Salacgrīvas kultūras nama direktores Pārslas Dzērves saskaņojumu,
pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā tiek atbalstīti Salacgrīvas novada tautas mākslas un interešu
kolektīvi” (lēmums Nr.501 no 23.10.2013. ar grozījumiem lēmums Nr.163 no 20.04.2016.), saskaņā ar
2017.gada 11.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2017.gada 13.decembra
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,
Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Evija Keisele balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti euro) Salacgrīvas sieviešu vokālā ansambļa
“Dziedātprieks” dalībai festivālā Gruzijā no 2018.gada 26.aprīļa līdz 30.aprīlim.
2. Salacgrīvas sieviešu vokālā ansambļa “Dziedātprieks” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas
novada vārdu, regulāri informēt Informācijas nodaļu par piedalīšanos kultūras pasākumos.
Lēmums Nr.469. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.
65. §
Par saistošo noteikumu Nr.B-1 "Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. gada pamata un speciālo
budžetu" apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa; debatēs piedalās D.Straubergs, A.Jankovska, J.Lipsbergs, K.Močāns, A.Zunde, L.Jokste,
E.Keisele, J.Cīrulis, D.Melnalksnis, I.Balode; izsakās I.Lazdiņa, K.Ķemers)
D.Straubergs jautā domes izpilddirektoram, vai ir izvērtēta piemaksu par darbinieku darba kvalitāti
efektivitāte?
K.Ķemers atbild, ka piemaksu par darba kvalitāti efektivitātes izvērtējums nav veikts. Domes
izpilddirektors K.Ķemers apņemas aptaujāt Salacgrīvas novada domes struktūrvienību, nodaļu un iestāžu
vadītājus un līdz februārim iesniegt piemaksu par personīgo darba ieguldījumu un darba kvalitāti
efektivitātes izvērtējumu.
D.Straubergs ierosina no sagatavotā lēmuma projekta izslēgt piemaksām par personīgo darba ieguldījumu
un darba kvalitāti plānotos izdevumus, jautājumu par finansējuma piešķiršanu šim mērķim skatīt februārī,
kad tiks saņemts domes izpilddirektora izvērtējums par piemaksu efektivitāti.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav.
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Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem, izslēdzot
piemaksām par personīgo darba ieguldījumu un darba kvalitāti plānotos izdevumus.
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
11.oktobra, 8.novembra, 22.novembra un 13.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns), PRET – nav,
ATTURAS – 4 (Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.gada
pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-1 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.470. Pielikums uz 28 lp. pievienots protokolam.
66. §
Par Salacgrīvas novada domes iestādes ,,Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” sniegtā ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa; debatēs piedalās R.Jirgensons; izsakās D.Lejniece)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem
Nr. B-1 ,,Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. gada pamata un speciālo budžetu”, kas apstiprināti ar
Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.470, pašvaldības iestādē ,,Veco ļaužu mītne
,,Sprīdīši”” veiktajiem aprēķiniem (iesniegums reģ. Nr. 3-18/427 no 1.12.2017.) un noteikumu
,,Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu
aprēķināšanas metodika un izcenojuma aprēķināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada
domes 20.03.2013. lēmumu Nr. 134, nosacījumiem, saskaņā ar 2017.gada 11.decembra Sociālo un
veselības jautājumu komitejas un 2017.gada 13.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 15 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, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt maksu par vienai personai sniegtajiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas sniegtajiem pakalpojumiem 1 (vienā) dienā pašvaldības iestādē ,,Veco ļaužu mītne
,,Sprīdīši”” 19,48 euro.
Lēmums Nr.471. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. pievienots protokolam.
67. §
Par 2018.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma
un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
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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Pamatojoties uz 2017.gada 8.novembra un 13.decembra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Aija
Kirhenšteine, Kristaps Močāns balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt projekta konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Apstiprināt 2018.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” vērtēšanas komisiju šādā
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 Kristaps Močāns;
2.2.5.Salacgrīvas novada domes deputāte Aija Kirhenšteine.
2.3.Komisijas sekretārs – Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore
Solvita Kukanovska.
Lēmums Nr.472. Pielikums uz 8 lp. pievienots protokolam.
68. §
Par Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem “Kortu valdnieks” nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2017.gada 11.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2017.gada 13.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem “Kortu valdnieks” nolikumu saskaņā
ar pielikumu.
Lēmums Nr.473. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
69. §
Par Salacgrīvas novada domes 2018.gada čempionāta burāšanā Optimist
un Laser klasēs nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2017.gada 11.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2017.gada 13.decembra 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, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, 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:
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Apstiprināt Salacgrīvas novada domes 2018.gada čempionāta burāšanā Optimist un Laser klasēs
nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.474. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
70. §
Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta galda tenisā nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2017.gada 11.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2017.gada 13.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas novada atklātā čempionāta galda tenisā nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.475. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
71. §
Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta zolītē nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2017.gada 11.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2017.gada 13.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas novada atklātā čempionāta zolītē nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.476. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
72. §
Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta šautriņu mešanā nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2017.gada 11.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2017.gada 13.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas novada atklātā čempionāta šautriņu mešanā nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.477. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
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73. §
Par Salacgrīvas novada čempionāta novusā nolikuma apstiprināšanu
(debatēs piedalās D.Melnalksnis; izsakās K.Močāns)
Pamatojoties uz 2017.gada 11.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2017.gada 13.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 15 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,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas novada čempionāta novusā nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.478. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
Informācija
1.Informācija par plānotajiem projektiem
Salacgrīvas novada domes ainavu arhitekte I.Erkmane ziņo par Kultūras nama Ostas ielā 3, Salacgrīvā
labiekārtojuma projektu, Zvejnieku parka kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un labiekārtojuma
projektu un Iklas robežpunkta atjaunošanas ieceri (prezentācija uz 11 lp. pievienota protokolam).
Sēdi slēdz plkst. 17:05.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītājs

Sēdes protokolētāja

____________________________
Dagnis Straubergs (29.12.2017.)

____________________________
Inita Hartmane (29.12.2017.)
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