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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.8
Salacgrīvā

2018.gada 18.jūlijā

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā”
apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014. gada 21.maija
saistošajos noteikumos Nr.5 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un
izķeršanas kārtība Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu
3. Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā
4. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.472 ”Par
2018.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma un vērtēšanas
komisijas apstiprināšanu”
5. Par kustamo mantu koka virpu un metāla virpas nosacītās cenas apstiprināšanu, to
atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
6. Par spēkā esošā detālplānojuma zemes vienībai “Laveri”, Lembužos, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā, kad. Nr.[..] atcelšanu
7. Par piespiedu naudas samaksu
8. Par grozījumiem 2012.gada 30.janvāra līgumā par ūdenssaimniecības sabiedriskā
pakalpojuma sniegšanu
9. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.411 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā autotransporta izmantošanu”
10. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 24.maija lēmumā Nr.183 “Par
Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas un pakalpojumu maksu apstiprināšanu”
11. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 9.oktobra lēmumā Nr.340 “Par
Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu”
12. Par Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
13. Par pasākuma “Alus svētki “Minhauzena alus svētki pie Pasaulē lielākā alus kausa 2018””
nolikuma apstiprināšanu
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane

PiedalāsDeputāti: Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine,
Kristaps Močāns, Normunds Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons,
Jānis Lipsbergs
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Andris Zunde - Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada
domes finanšu nodaļas vadītāja, Digna Būmane – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma
speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Ilze Ozoliņa – Liepupes pagasta
pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja –
galvenā arhitekte, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Antra
Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Didzis Žibals – Salacgrīvas novada domes
kārtībnieks, Valda Neimane – Salacgrīvas novada domes nodokļu speciāliste, Ilze Ēltamma –
Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta vadītāja, Līga Treija – Salacgrīvas novada domes
teritorijas plānotāja, Kaspars Krūmiņš – SIA “Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis
Nepiedalās- deputāti Ilona Balode (darba nespēja), Evija Keisele (darba nespēja), Jānis Cīrulis
(personiski iemesli)
Sēdes vadītājs D.Straubergs ierosina papildināt darba kārtību ar jautājumu par finansiālu atbalstu
biedrības ”Kuivižu jahtklubs”” dalībai 2018.gada Pasaules čempionātā burāšanā Ķīlē, Vācijā.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu par sēdes darba kārtību nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar grozījumiem, papildinot
to ar darba kārtības jautājumu Nr.14 “Par finansiālu atbalstu biedrības ”Kuivižu jahtklubs”” dalībai
2018.gada Pasaules čempionātā burāšanā Ķīlē, Vācijā”. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj
apstiprināt sekojošu darba kārtību:
1. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā”
apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014. gada 21.maija
saistošajos noteikumos Nr.5 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un
izķeršanas kārtība Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu
3. Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā
4. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.472 ”Par
2018.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma un vērtēšanas
komisijas apstiprināšanu”
5. Par kustamo mantu koka virpu un metāla virpas nosacītās cenas apstiprināšanu, to
atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
6. Par spēkā esošā detālplānojuma zemes vienībai “Laveri”, Lembužos, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā, kad. Nr.[..] atcelšanu
7. Par piespiedu naudas samaksu
8. Par grozījumiem 2012.gada 30.janvāra līgumā par ūdenssaimniecības sabiedriskā
pakalpojuma sniegšanu
9. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.411 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā autotransporta izmantošanu”
10. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 24.maija lēmumā Nr.183 “Par
Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas un pakalpojumu maksu apstiprināšanu”
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11. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 9.oktobra lēmumā Nr.340 “Par
Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu”
12. Par Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu
13. Par pasākuma “Alus svētki “Minhauzena alus svētki pie Pasaulē lielākā alus kausa 2018””
nolikuma apstiprināšanu
14. Par finansiālu atbalstu biedrības ”Kuivižu jahtklubs”” dalībai 2018.gada Pasaules
čempionātā burāšanā Ķīlē, Vācijā

1.§
Par saistošo noteikumu Nr.10 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā”
apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs)
A.Jankovska ierosina piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi domes deputātiem.
Citi ierosinājumi, priekšlikumi par sagatavoto lēmuma projektu nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par deputātes A.Jankovskas
priekšlikuma par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu domes deputātiem iekļaušanu
sagatavotajā lēmuma projektā “Par saistošo noteikumu Nr.10 “Par nekustamā īpašuma nodokli
Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu”.
Salacgrīvas novada domes deputātiem atklāti balsojot: PAR- 1 deputāts (Agra Jankovska),
PRET - 11 (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita
Šlekone, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), ATTURAS – nav, deputātes A.Jankovskas ierosinājums lēmuma
projektā “Par saistošo noteikumu Nr.10 “Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā”
apstiprināšanu” iekļaut priekšlikumu par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu domes
deputātiem tiek noraidīts.
Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu “Par saistošo
noteikumu Nr.10 “Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu”.
Pamatojoties uz Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 8.1 daļu, 3. panta pirmās
daļas, 11, 14, 16 punktiem un 9. panta otro daļu, saskaņā ar 2018.gada 11.jūlija Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Kristaps
Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1
(Agra Jankovska), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas
novadā” saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojumu rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.243. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
2. §
Par saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014. gada 21.maija
saistošajos noteikumos Nr.5 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un
izķeršanas kārtība Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu, saskaņā ar
2018.gada 11.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti
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(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Marita
Kreituse, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1.

2.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.
gada 21.maija saistošajos noteikumos Nr.5 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas,
uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Salacgrīvas novadā”” saskaņā ar pielikumu.
Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.

Lēmums Nr.244. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.
3. §
Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
nolikuma 4.punktu, saskaņā ar 2018.gada 11.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Aktualizēt ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.129 izveidoto
Salacgrīvas novada domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvu, apstiprinot to šādā
sastāvā:
1. Komisijas priekšsēdētājs: Salacgrīvas novada domes nodokļu speciāliste Valda Neimane.
2. Komisijas locekļi:
2.1. Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja Ilona Jēkabsone,
2.2. Salacgrīvas novada domes nodokļu speciālista palīgs Inga Ģēģere,
2.3.Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma speciāliste Digna Būmane,
2.4. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroja klientu apkalpošanas
konsultante Aija Rozīte.
Lēmums Nr.245.
4. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.472
”Par 2018.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma un vērtēšanas
komisijas apstiprināšanu”
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās D.Melnalksnis)
Pamatojoties uz 2018.gada 11.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Sanita Šlekone, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt sekojošus grozījumus Salacgrīvas novada domes
2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.472 ”Par 2018.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu
vidi” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu” (protokols Nr.16; 67.§):
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1. Lēmuma 2.2.1.apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā: “2.2.1.Komisijas sekretārs – Salacgrīvas
novada domes projektu koordinatore Solvita Kukanovska;”.
2. Izslēgt lēmuma 2.2.3.apakšpunktu un 2.3.punktu.
Lēmums Nr.246.
5. §
Par kustamo mantu koka virpu un metāla virpas nosacītās cenas apstiprināšanu,
to atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
(ziņo D.Straubergs)
Kustamās mantas - koka virpa Nr.1, koka virpa Nr.2, koka virpa Nr.3, metāla virpa Nr.1, kas
atrodas Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolā netiek izmantotas un tām nav pielietojuma nākotnē.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta ceturto daļu, piekto daļu,
37.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, 2018.gada 7.jūnija Pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas protokolu Nr.9 un 2018.gada 11.jūnija protokolu Nr. 10, saskaņā ar 2018.gada 11.jūlija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Marita Kreituse, Aija
Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt kustamās mantas - koka virpu Nr.1, koka virpu Nr.2, koka virpu Nr.3, metāla
virpu Nr.1 (saskaņā ar pielikumu Nr.2), pārdodot tās par brīvu cenu.
2. Apstiprināt kustamo mantu nosacītās cenas:
2.1.
koka virpai Nr.1- nosacīto cenu euro 30,00 (trīsdesmit euro).
2.2.
koka virpai Nr.2 – nosacīto cenu euro 30,00 (trīsdesmit euro).
2.3.
koka virpai Nr.3 – nosacīto cenu euro 30,00 (trīsdesmit euro).
2.4.
metāla virpai Nr.1- nosacīto cenu euro 30,00 (trīsdesmit euro).
3. Sludinājumu par kustamo mantu koka virpas Nr.1, koka virpas Nr.2, koka virpas Nr.3 un
metāla virpas Nr.1 pārdošanu par brīvu cenu publicēt pašvaldības mājas lapā internetā un
laikrakstā „Auseklis”, nosakot, ka pieteikums par kustamo mantu pirkšanu iesniedzams
Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā vai Ainažu pilsētas pārvaldē 5 (piecu)
darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā “Auseklis”.
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 par kustamo mantu 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.247. Pielikumi uz 6 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas 2018.gada 7.jūnija sēdes protokola Nr.9 kopija uz 4 lp. un 2018.gada 11.jūnija sēdes
protokola Nr.10 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
6. §
Par spēkā esošā detālplānojuma zemes vienībai “Laveri”, Lembužos, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā, kad. Nr.[..] atcelšanu
(ziņo L.Treija)
Pamatojoties uz detālplānojuma “Laveri” (Lembuži, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads,
kad.nr.[..]) teritorijā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem [..] īpašnieces [..] un
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zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] īpašnieka [..] iesniegumu, kas reģistrēts 2018.gada
9.maijā ar reģ. Nr.3-33/300 (turpmāk tekstā- Iesniegums), nepieciešams izvērtēt spēkā esošā
detālplānojuma zemes vienībai “Laveri”, Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kad.
Nr.[..] (turpmāk tekstā- Detālplānojums) atcelšanu. Iesniegumā tiek lūgts atcelt spēkā esošo
Detālplānojumu.
Detālplānojums apstiprināts galīgā redakcijā ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada
18.februāra lēmumu Nr.88 (protokols Nr. 54; 3.§). Līdz Iesnieguma saņemšanai Detālplānojuma
teritorijā veikta zemes vienību sadalīšana, atbilstoši apstiprinātajam Detālplānojumam. Atbilstoši
Teritorijas attīstības plānošanas likuma (spēkā no 2011.gada 1.decembra) 31.panta 3.punktam
zemes vienību sadalīšana nav uzskatāma par detālplānojuma īstenošanu.
Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma (spēkā no 2011.gada 1.decembra) 29.
pantam un Administratīvā procesa likuma (spēkā no 2004.gada 1.februāra) 83.panta 1. un 2.
punktam un 85.panta 2.punkta 1. un 2. apakšpunktam, saskaņā ar Attīstības komitejas 2018.gada
11.jūlija Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Marita Kreituse, Aija
Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Atzīt detālplānojumu zemes vienībai “Laveri”, Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas
novadā, kad. Nr.[..], kas apstiprināts ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumu
Nr.88 (protokols Nr. 54; 3.§), par spēkā neesošu ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi.
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.248. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
7. §
Par piespiedu naudas samaksu
Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..] 2018.gada 2.jūlija iesniegumu, kas ir saņemts
Salacgrīvas novada būvvaldē 2018.gada 3.jūlijā un reģistrēts ar Nr. 13-14.1.1/183 (turpmāk –
Iesniegums), konstatē sekojošo.
Iesniegumā [..] informē, ka [..], tāpēc nav veikusi piespiedu naudas samaksu EUR 1000,00
un lūdz atļauju piespiedu naudas samaksu veikt pa EUR 250,00, sākot ar jūlija mēnesi.
Ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 19.oktobra lēmumu Nr.392 “Par piespiedu naudas
uzlikšanu” (protokols Nr.13, 11.§) (turpmāk – Domes lēmums) nekustamā īpašuma Liepu iela 6,
Svētciems, Salacgrīvas nov., kadastra Nr.[..], ēku un būvju īpašniecei [..], ir noteikta piespiedu
nauda EUR 1000 (viens tūkstotis euro). Ar minēto domes lēmumu Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs ir pilnvarots izdot izpildrīkojumus par atkārtotas piespiedu naudas uzlikšanu [..] –
līdz Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 18.jūlija lēmuma Nr. 13-12.1-54 “Par pilnīgi vai
daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu” (turpmāk –
Būvvaldes lēmums) izppildei.
2018.gada 9.februārī Salacgrīvas novada dome ir izdevusi izpildrīkojumu Nr. 3-16.1/59 “Par
piespiedu naudas uzlikšanu”. Šī izpildrīkojuma izdevējs ir Salacgrīvas novada dome. Ar šo
izpildrīkojumu [..] tika noteikta piespiedu nauda EUR 1000 (viens tūkstotis euro). Piespiedu naudas
samaksa bija jāveic Salacgrīvas novada domes (reģistrācijas Nr. 90000059796, juridiskā adrese:
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Smilšu iela 9, Salacgrīva) pamatbudžeta kontā Nr.LV10PARX0002241210033, AS “Citadeles
banka” līdz 2018.gada 8.martam.
Sūdzību par izpildrīkojumu par piespiedu naudu Administratīvā procesa likuma 363. pantā
noteiktajā kārtībā varēja iesniegt, lai lūgtu samazināt piespiedu naudas apmēru vai tad, ja
administratīvais akts jau ir izpildīts labprātīgi. Sūdzību par izpildrīkojumu varēja iesniegt tiesā
septiņu dienu laikā pēc tā stāšanās spēkā, iesniedzot sūdzību 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.
[..] nav iesniegusi sūdzību un nav veikusi piespiedu naudas samaksu ne līdz Izpildrīkojumā
noteiktajam termiņam 2018.gada 8.martam, ne uz doto brīdi.
Ņemot vērā Iesniegumā minētos apstākļus, saskaņā ar 2018.gada 11.jūlija Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste,
Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut [..] ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 9.februāra izpildrīkojumu Nr.3-16.1/59
uzlikto piespiedu naudu 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro) apmērā samaksāt pa daļām:
1.1.250,00 EUR (divi simti piecdesmit eiro) līdz 2018.gada 31.jūlijam;
1.2.250,00 EUR (divi simti piecdesmit eiro) līdz 2018.gada 31.augustam;
1.3.250,00 EUR (divi simti piecdesmit eiro) līdz 2018.gada 30.septembrim;
1.4.250,00 EUR (divi simti piecdesmit eiro) līdz 2018.gada 31.oktobrim.
2. Piespiedu naudas samaksa jāveic Salacgrīvas novada domes (reģistrācijas Nr. 90000059796,
juridiskā
adrese:
Smilšu
iela
9,
Salacgrīva)
pamatbudžeta
kontā
Nr.LV10PARX0002241210033, AS “Citadeles banka”.
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.249. Administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes
2018.gada 9.februāra izpildrīkojuma Nr.3-16.1/59 kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam.
8. §
Par grozījumiem 2012.gada 30.janvāra līgumā par ūdenssaimniecības sabiedriskā
pakalpojuma sniegšanu
(ziņo K.Krūmiņš; debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs; izsakās K.Krūmiņš)
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi SIA „Salacgrīvas ūdens” 26.06.2018. vēstuli
Nr.2-2/40, kurā lūgts veikt grozījumus 2012.gada 30.janvāra līgumā Nr. 3-25.3/67 “par
ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu”, piešķirot SIA “Salacgrīvas ūdens” tiesības
sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus - virszemes lietus ūdeņu savākšanas un novadīšanas
pakalpojumus Jūrmalas, Jūras, Smilšu, Pļavas un Melnalkšņu ielās, realizējot lietus ūdeņu
novadīšanas sistēmas izbūvi, saskaņā ar SIA “Firma L4” izstrādāto tehnisko projektu “Meliorācijas
sistēmas izbūve Jūras, Jūrmalas, Melnalkšņu, Smilšu un Pļavas ielu kvartālā, Salacgrīvas pilsētā”.
Iesniegumā norādīts, ka iepriekš minētās izmaiņas nepieciešamas, lai samazinātu virszemes lietus
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ūdeņu infiltrāciju centralizētajā kanalizācijas sistēmā kas, savukārt, ļaus minimizēt Salacgrīvas
pilsētas NAI jaudu palielināšanas izmaksas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ūdenssaimniecības Likuma 1.panta 10.punktu un 6.panta pirmo daļu, un to, ka
saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu Salacgrīvas novada dome ir
nodibinājusi pašvaldības Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens”, kuras dibināšanas
mērķis ir nodrošināt ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojumu sniegšanu, kā arī saskaņā ar
2018.gada 11.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti
(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Marita
Kreituse, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ
izdarīt šādus grozījumus 2012.gada 30.janvāra Līgumā Nr. 3-25.3/67 “par ūdenssaimniecības
sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu” (turpmāk tekstā – Līgums), kas noslēgts starp SIA
„Salacgrīvas ūdens” un Salacgrīvas novada domi:
1. Papildināt Līgumu ar nosacījumu, ka Salacgrīvas novada dome piešķir SIA „Salacgrīvas
ūdens” tiesības sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumu - virszemes lietus ūdeņu savākšanas
pakalpojumu Salacgrīvas pilsētas Jūrmalas, Jūras, Smilšu, Pļavas un Melnalkšņu ielās.
2. Papildināt Līgumu ar nosacījumu, ka virszemes lietus ūdeņu savākšanas pakalpojuma
nodrošināšanai Salacgrīvas novada dome uzdod SIA “Salacgrīvas ūdens” realizēt lietus
ūdeņu novadīšanas sistēmas izbūvi, saskaņā ar tehnisko projektu “Meliorācijas sistēmas
izbūve Jūras, Jūrmalas, Melnalkšņu, Smilšu un Pļavas ielu kvartālā, Salacgrīvas pilsētā”.
Lēmums Nr.250. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
9. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.411
„Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā autotransporta izmantošanu”
(debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs; izsakās A.Zunde)
Pamatojoties uz 2018.gada 11.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ
izdarīt šādus grozījumus 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.411 ”Par Salacgrīvas novada domes
bilancē esošā autotransporta izmantošanu”:
1. No lēmuma 3.punkta izslēgt šādu ierakstu:
Automašīnas marka
Valsts Nr.
WV UP! (enerģētiķis)
EX 1604
Elektrība
2. Lēmuma 3.punktu papildināt ar sekojošu ierakstu:
Automašīnas marka
Valsts Nr.
WV UP!
EX 1604
(domes izpilddirektors)
Lēmums Nr.251.
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Stāvvieta
Smilšu iela 9, Salacgrīva

Stāvvieta
“Zaķi”, Liepupes pagasts,
Salacgrīvas novads

10. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 24.maija lēmumā Nr.183
“Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas un pakalpojumu maksu apstiprināšanu”
(ziņo D.Straubergs; debtaēs piedalās A.Jankovska)
Pamatojoties uz Salacgrīvas vidusskolas direktora pienākumu izpildītājas T.Kondratjukas
2018.gada 2.jūlija iesniegumu (reģ.Nr. 3-18/180), saskaņā ar noteikumiem par „Salacgrīvas novada
domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas
metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtību”, kas apstiprināti 20.03.2013. ar domes lēmumu
Nr.134, 2018.gada 10.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada
11.jūlija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, 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
izdarīt grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 24.maija lēmumā Nr.183 “Par Salacgrīvas
vidusskolas telpu nomas un pakalpojumu maksu apstiprināšanu” (protokols Nr.6; 32.2.§):
Papildināt lēmuma 1.punktu ar 1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.8. Dušas izmantošana par vienu mazgāšanas reizi vienai personai, kura neiznomā Salacgrīvas
vidusskolas telpas 2.00 euro ”.
Lēmums Nr.252. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
11. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 9.oktobra lēmumā Nr.340
“Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu”
(ziņo A.Paegle)
Pamatojoties uz MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi” un 2018 gada 21.februāra lēmumu Nr. 28 “Par Liepupes pamatskolas direktora
iecelšanu amatā”, saskaņā ar 2018.gada 10.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
un 2018.gada 11.jūlija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Marita Kreituse,
Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis
Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus
grozījumus 2017.gada 9.oktobra lēmumā Nr.340 “Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu
vadītāju darba algas apstiprināšanu”(turpmāk – Lēmums):
1. Izslēgt Lēmuma 4.punktu.
2. Papildināt Lēmumu ar 10.punktu šādā redakcijā:
“10. Apstiprināt Liepupes pamatskolas:
10.1.valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu
Nr.1;
10.2. pirmsskolas grupu vadīšanas pašvaldības finansēto vadītāja tarifikācijas sarakstu,
saskaņā ar pielikumu Nr.2.”
3. Šis lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.augustā.
Lēmums Nr.253. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
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12. §
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,
kas izdarīti ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 18.maija lēmumu Nr.222) apstiprinātā
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4. punktu, Salacgrīvas vidusskolas
direktora pienākumu izpildītājas S.Čiževskas 2018.gada 25.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3-18-175),
saskaņā ar 2018.gada 10.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada
11.jūlija Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, 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 pienākumu izpildītājas S. Čizevskas
apstiprināto Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu
Nr.440 “Par Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu”
(protokols Nr.16; 35.§).
Lēmums Nr.254. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.

13. §
Par pasākuma “Alus svētki “Minhauzena alus svētki pie Pasaulē lielākā alus kausa 2018””
nolikuma apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Izskatījusi SIA “Minhauzena pasaule” 2018.gada 14.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/404)
un priekšlikumu Salacgrīvas novada domei kļūt par pasākuma “Alus svētki “Minhauzena alus
svētki pie Pasaulē lielākā alus kausa 2018”” līdzorganizatoru, pamatojoties uz 2018.gada 10.jūlija
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 11.jūlija Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns,
Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pasākuma “Alus svētki “Minhauzena alus svētki pie Pasaulē lielākā alus kausa
2018”” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Piešķirt finansējumu EUR 900 (deviņi simti euro) izdevumu par muzikālo noformējumu un
apskaņošanu pasākumā “Alus svētki “Minhauzena alus svētki pie Pasaulē lielākā alus kausa
2018”” apmaksai.
Lēmums Nr.255. Pielikums uz 3 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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14. §
Par finansiālu atbalstu biedrības ”Kuivižu jahtklubs”” dalībai 2018.gada
Pasaules čempionātā burāšanā Ķīlē, Vācijā
(ziņo K.Močāns)
Izskatījusi biedrības „Kuivižu jahtklubs” (reģ. Nr.40008141065) valdes priekšsēdētāja Ojāra
Jūlika 2018.gada 16.jūlija iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/527) par finansiālu atbalstu biedrības dalībai
2018.gada Pasaules čempionātā burāšanā Laser Radial klasē jauniešiem (2018 ILCA Laser Radial
Youth World Championships), kas norisināsies Ķīlē, Vācijā no 2018.gada 18.augusta līdz
25.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, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Marita Kreituse,
Aija Kirhenšteine, 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. Piešķirt biedrībai “Kuivižu jahtklubs” EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti euro) dalībai
2018.gada Pasaules čempionātā burāšanā Laser Radial klasē jauniešiem (2018 ILCA Laser
Radial Youth World Championships), kas norisināsies Ķīlē, Vācijā no 2018.gada 18.augusta
līdz 25.augustam.
2. Biedrībai „Kuivižu jahtklubs” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu.
3. Slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu ar biedrībai „Kuivižu jahtklubs” un finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.256. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
Sēdi slēdz plkst. 15:30.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (19.07.2018.)

____________________________
Inita Hartmane (19.07.2018.)

Sēdes protokolētāja
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