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.11
Salacgrīvā

2018.gada 17.oktobrī

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr.14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu
2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 60D, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
atkārtotu atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecsprīdīši’, Salacgrīvas pagastā Salacgrīvas novadā
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
4. Par nekustamā īpašuma [..] pagasts, nomaksas pirkuma termiņa pagarināšanu
5. Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Salacgrīvā „Meldru iela” sadalīšanu un zemes
ierīcības projekta izstrādi īpašumam Meldru ielā 18, Salacgrīvā
6. Par 2016.gada 8.septembra Zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/73 laušanu
7. Par zemes gabalu daļu iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu Ezera ielā 11 un “Liellapes”,
Liepupes pagastā
8. Par 2013.gada 21.oktobra dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/113 [..] pagarināšanu
9. Par sociālā dzīvokļu statusa piešķiršanu dzīvoklim [..]
10. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
11. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministra pakļautībā
esošo tiešās pārvaldes iestādi Jaunsardzes un informācijas centrs un telpu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā
12. Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm
13. Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu
14. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
15. Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem kultūrā un to apmēru
16. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr. 455 “Par
finansiālu atbalstu Salacgrīvas Romas Katoļu draudzei”
17. Par nolikuma „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas
novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” apstiprināšanu
18. Papildus darba kārtības jautājumi:
18.1.Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru
18.2.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam

19. Par saistošo noteikumu Nr. B–10 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada
19.septembra saistošajos noteikumos Nr. B-9 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.gada
pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu
Informācija:
1.Par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi 2018.gada deviņos mēnešos
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Salacgrīvas novada domes personāla speciāliste Gunta Kristiņa
PiedalāsDeputāti: Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs, Dāvis Melnalksnis
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Andris Zunde - Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada
domes ekonomiste – budžeta plānotāja, Digna Būmane – Salacgrīvas novada domes nekustamā
īpašuma speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Ilze Ozoliņa – Liepupes
pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes
Informācijas nodaļas vadītāja, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Dace
Vilemsone – Pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītāja, Sandra Kuka – Krišjāņa Valdemāta
Ainažu pamatskolas direktore, Guna Jirgensone – Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas
vadītāja vietniece, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja, Ilze Ēltamma –
Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta vadītāja, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada domes
padomniece juridiskajos jautājumos
Nepiedalās- deputāti Ilona Balode (darba nespēja), Sanita Šlekone (darba nespēja), Normunds
Tiesnesis (darba pienākumi).
Sēdes vadītājs D.Straubergs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar diviem jautājumiem:
18.3.Par Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīga tehniskos jautājumos 2018.gada
16.oktobra iesniegumu par gāzes uzglabāšanas tvertnes iegādi un izbūvi Ainažu kultūras namā;
18.4.Par Salacgrīvas novada domes projektu vadītājas 2018.gada 17.oktobra iesniegumu par
finansējumu Salacgrīvas pilsētas Meldru un Lašu ielas seguma atjaunošanai.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu par šīs sēdes darba kārtību nav.
A.Jankovska ierosina nākošās domes sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumus par teritorijas
plānojumu un par anketēšanu, kurā iedzīvotāji ierosināja kandidātus Liepupes pagasta pārvaldes
vadītāja amatam.
D.Straubergs lūdz izpilddirektoram nodrošināt, lai uz nākošo domes sēdi tiku iesniegta informācija
par ierosinātajiem jautājumiem.
Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar grozījumiem,
papildinot to ar sekojošiem papildus darba kārtības jautājumiem:
“18.3.Par Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīga tehniskos jautājumos 2018.gada
16.oktobra iesniegumu par gāzes uzglabāšanas tvertnes iegādi un izbūvi Ainažu kultūras namā
18.4.Par Salacgrīvas novada domes projektu vadītājas 2018.gada 17.oktobra iesniegumu par
finansējumu Salacgrīvas pilsētas Meldru un Lašu ielas seguma atjaunošanai.”
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra
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Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome nolemj apstiprināt sekojošu darba kārtību:
1. Par saistošo noteikumu Nr.14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu
2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 60D, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
atkārtotu atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecsprīdīši’, Salacgrīvas pagastā Salacgrīvas novadā
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
4. Par nekustamā īpašuma [..] nomaksas pirkuma termiņa pagarināšanu
5. Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Salacgrīvā „Meldru iela” sadalīšanu un zemes
ierīcības projekta izstrādi īpašumam Meldru ielā 18, Salacgrīvā
6. Par 2016.gada 8.septembra Zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/73 laušanu
7. Par zemes gabalu daļu iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu Ezera ielā 11 un “Liellapes”,
Liepupes pagastā
8. Par 2013.gada 21.oktobra dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/113 [..] pagarināšanu
9. Par sociālā dzīvokļu statusa piešķiršanu dzīvoklim [..]
10. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
11. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministra pakļautībā
esošo tiešās pārvaldes iestādi Jaunsardzes un informācijas centrs un telpu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā
12. Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm
13. Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu
14. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
15. Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem kultūrā un to apmēru
16. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr. 455 “Par
finansiālu atbalstu Salacgrīvas Romas Katoļu draudzei”
17. Par nolikuma „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas
novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” apstiprināšanu
18. Papildus darba kārtības jautājumi:
18.1.Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru
18.2.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam
18.3. Par Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīga tehniskos jautājumos 2018.gada
16.oktobra iesniegumu
18.4.Par Salacgrīvas novada domes projektu vadītājas 2018.gada 17.oktobra iesniegumu
19. Par saistošo noteikumu Nr. B–10 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada
19.septembra saistošajos noteikumos Nr. B-9 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.gada
pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu
Informācija:
1.Par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi 2018.gada deviņos mēnešos
1. §
Par saistošo noteikumu Nr.14 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru
kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi" 31.punktu , ņemot vērā 2018.gada 10.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Katrīna Borozdina,
Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Agra Jankovska,
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Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 “Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.338. Pielikums uz 1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1.lp. pievienoti protokolam.
Plkst.15:05 uz domes sēdi ierodas deputāts Dāvis Melnalksnis.
2. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 60D, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
atkārtotu atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Ņemot vērā 2018.gada 19.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 307 “Par
īpašuma Pērnavas iela 60D, Salacgrīvā izsoles atzīšanu par nenotikušu”, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu,
likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu,
2018.gada 17. septembra sertificētas tirgus vērtētājas Ilzes Apeines (Latvijas Īpašumu Vērtētāju
Asociācijas sertifikāts Nr.110) tirgus novērtējumu Nr.1709/1 īpašumam Pērnavas ielā 60D,
Salacgrīvā un saskaņā ar 2018.gada 10.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 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, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Salacgrīvā Pērnavas iela 60D, kadastra Nr. 6615 010 0188, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apz. 6615 010 0186 (1671 kv.m platībā) un būves ar kadastra apz. 6615 010 0120
002, kas ir pašvaldībai piederošs un reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā
Nr.100000554163.
2. Apstiprināt 1. punktā minētā īpašuma nosacīto cenu – euro 6 000, 00 (seši tūkstoši euro).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.339. Pielikums uz 4 lp. un Sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines
2018.gada 17.septembra izziņa Nr.1709/1 uz 1 lp. pievienoti protokolam.
3. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecsprīdīši’, Salacgrīvas pagastā Salacgrīvas novadā
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ņemot vērā 2018.gada 19.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 309 ”Par
pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecsprīdīši”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu, 2018.gada 1.oktobra pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas protokolu Nr.14 un saskaņā ar 2018.gada 10.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju
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atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 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, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Vecsprīdīši”, kadastra Nr. 6672 005 0270, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apz. 6672 005 0270 (0,2961 ha platībā), dzīvojamās mājas ar
piebūvi ar kadastra apz. 6672 005 0270 001 un pagrabu ar kadastra apz. 6672 005 0270 002
nosacīto cenu – EUR 3 245,00 (trīs tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Vecsprīdīši”, kadastra Nr. 6672 005 0270 izsoles
noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.340. Pielikums uz 4 lp., Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas 2018.gada 1.oktobra sēdes protokola Nr.14 kopija uz 1 lp. un nekustamā īpašuma
novērtējums uz 14 lp. pievienoti protokolam.
4. §
Par nekustamā īpašuma [..] nomaksas pirkuma termiņa pagarināšanu
D.Lejniece lūdz lēmuma projekta 1.3.punktā un lemjošajā daļā precizēt norādīto pirkuma cenas
maksas parāda summu, jo persona ir veikusi vēl vienu maksājumu. Šobrīd pirkuma cenas maksas
parāds sastāda EUR 2053.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem,
norādot pirkuma cenas maksas parādu EUR 2053 (divi tūkstoši piecdesmit trīs euro).
1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi [..] 2018.gada 29.maija iesniegumu (saņemts
Salacgrīvas novada domes Liepupes pagasta pārvaldē 2018.gada 31.maijā, reģistrēts ar reģ. Nr. 316.2/364) ar lūgumu pagarināt 2016.gada 18.janvāra Nomaksas pirkuma līgumā noteikto nekustamā
īpašuma [..] atlikušās pirkuma cenas nomaksas termiņu līdz 2021.gada 31.jūlijam. Izvērtējot
Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:
1.1. Ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu Nr.474 “Par
grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr. 248 “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma dzīvokļa [..] nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas
paziņojuma apstiprināšanu”” apstiprināts paziņojums par nekustamā īpašuma - dzīvokļa [..]
kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes atsavināšanu. Atbilstoši apstiprinātā
atsavināšanas paziņojuma nosacījumiem, nekustamā īpašuma pirkuma cenas nomaksas termiņš tika
noteikts 24 mēneši.
1.2. Saskaņā ar 2016.gada 18.janvāra Nomaksas pirkuma līgumu Nr. 9-3/6, kas noslēgts
starp Salacgrīvas novada domi kā nekustamā īpašuma [..] pārdevēju un [..] kā nekustamā īpašuma
pircēju, nekustamā īpašuma pircējs apņēmies veikt pirkuma cenas daļas EUR 4140 (četri tūkstoši
viens simts četrdesmit euro) samaksu līdz 2018.gada 31.janvārim atbilstoši pirkuma cenas samaksas
grafika nosacījumiem.
1.3. Atbilstoši Salacgrīvas novada domes rīcībā esošajai informācijai [..] nav veicis pirkuma
cenas samaksu pilnā apjomā saskaņā ar Nomaksas pirkuma līguma Nr. 9-3/6 nosacījumiem,
pirkuma cenas maksas parāds sastāda EUR 2053 (divi tūkstoši piecdesmit trīs euro).
1.4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešā daļa nosaka, ka
pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt
lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu
kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru
kavējuma dienu.
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Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar 2018.gada 10.oktobra Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 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, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Pagarināt nekustamā īpašuma [..] 2016.gada 18.janvāra nomaksas pirkuma līgumā Nr. 9-3/6
iekļauto pirkuma cenas samaksas termiņu līdz 2021.gada 31.janvārim, nosakot, ka nesamaksātās
pirkuma cenas daļas EUR 2053 (divi tūkstoši piecdesmit trīs euro) apmērā samaksu nekustamā
īpašuma pircējam jāveic vienādās daļās katru mēnesi saskaņā ar pirkuma cenas samaksas grafiku.
Lēmums Nr.341. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
5. §
Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Salacgrīvā „Meldru iela” sadalīšanu un
zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam Meldru ielā 18, Salacgrīvā
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs)
2018.gada 1.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemts Lielsalacas evaņģēliski luteriskās
draudzes priekšnieka Kaspara Runča iesniegums (reģistrēts ar Nr. 3-16.1/681) par zemes ierīcības
projekta izstrādi un zemes gabalu daļu maiņu Salacgrīvā, Meldru ielā 18.
Zemes gabals Meldru iela, Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz. 6615 004 0247, saskaņā
ar 2009.gada 19.novembra domes lēmumu Nr.336 noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai
piekritīgs.
Saskaņā ar ierakstu Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000427915,
zemes gabals Meldru ielā 18, Salacgrīva, kadastra Nr.[..], zemes vienības kadastra apz.[..], pieder
Lielsalacas evanģēliski luteriskai draudzei.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā
funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus - ūdensapgādi un kanalizāciju,
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība).
Lai pašvaldība varētu realizēt projektu “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Salacgrīvas pilsētā 3.kārta”, izbūvēt un labiekārtot Meldru ielu Salacgrīvā, saglabājot ielas
vēsturisko maršrutu, ir nepieciešams atdalīt zemes vienības daļas no Lielsalacas evaņģēliski
luteriskās draudzes īpašumā esošās zemes gabala Meldru ielā 18 ar platībām: B-1860 m2 un C –
2165 m2 (pielikumā Nr.1 iezīmētās teritorijas). Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
38.panta pirmā daļa nosaka, ka publiskas personas nekustamo īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu
nekustamo īpašumu, kas nepieciešams publiskas personas funkciju izpildes nodrošināšanai.
Ņemot vērā, Lielsalacas evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieka Kaspara Runča
iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 3-16.1/681) par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes gabalu daļu
maiņu Salacgrīvā, Meldru ielā 18, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, balstoties uz
2018.gada 10.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12
deputāti (Dagnis Straubergs, 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, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņā ar 2018.gada 28. septembra Nekustamā īpašuma nodaļas lēmumu Nr. 7-18/154
“Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā „Meldru iela”
sadalīšanu”, veikt kadastrālo uzmērīšanu Salacgrīvas novada pašvaldības zemes vienības
daļām Salacgrīvā, Meldru ielā ar kadastra apz. 6615 004 0247, saskaņā ar pielikumā Nr.1
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2.

3.

4.
5.

iezīmētām teritorijām Meldru iela 31A (teritorija A1-1015m2 platībā) un Meldru iela 18A
(teritorija D - 45 m2 platībā).
Salacgrīvas novada būvvaldei pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādes
nepieciešamību un nosacījumiem projektu izstrādei Lielsalacas evaņģēliski luteriskās
draudzes īpašumā esošai zemes vienībai Meldru ielā 18, kadastra apz. 6615 004 0202, tās
daļām, saskaņā ar pielikumā Nr.2 iezīmētām teritorijām A-195 m2 platībā, B – 1860 m2
platībā un C – 2165 m2 platībā.
Izdevumus, kas saistīti ar zemes ierīcības projekta izstrādi 2. punktā minētajiem zemes
gabaliem, atsevišķu zemes robežu plānu izgatavošanu atdalāmajiem un paliekošajiem zemes
gabaliem un ar to saistītos izdevumus par pakalpojumiem (mērniecība, reģistrācijas valsts
zemes dienesta kadastra informatīvajā sistēmā, zemesgrāmatā, izdevumi notāra
pakalpojumiem, nekustamo īpašumu tirgus novērtējumi), segt no pašvaldības budžeta.
Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt visas darbības, kas saistītas ar zemes gabalu
uzmērīšanu, zemes ierīcības projekta izstrādi, to reģistrēšanu zemesgrāmatā.
Atcelt 2017.gada 18.oktobra lēmumu Nr.356 “Par zemes gabala daļu Meldru ielā, Salacgrīvā
maiņu”.

Lēmums Nr.342. Pielikumi uz 2 lp., iesniegums uz 3 lp. un Salacgrīvas novada domes Nekustamā
īpašuma nodaļas 2018.gada 28.septembra lēmuma Nr.7-18/154 kopija uz 2 lp. pievienoti
protokolam.
6. §
Par 2016.gada 8.septembra Zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/73 laušanu
2016.gada 8.septembrī Salacgrīvas novada dome, kā iznomātājs, ar KS “KUBS
Būvsabiedrība” (Reģ. Nr. 44103060061, juridiskā adrese: Vidzemes iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas
novads, LV-4033), kā nomnieku, noslēgusi Zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/73 (turpmāk tekstā –
Zemes nomas līgums), par nekustamā īpašuma Ganību iela 4, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā,
kadastra Nr. 6615 008 0014, daļas – zemes gabala 1,3 ha platībā, iznomāšanu.
Saskaņā ar Zemes nomas līguma 5.1.12.punkta un 5.1.13.punkta nosacījumiem, nomniekam
ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2017. gada 30. jūnijam izņemt būvatļauju ar nosacījumiem
projektēšanai un būvdarbu veikšanai un ne vēlāk kā līdz 2018. gada 30. jūnijam izstrādāt pilnu
tehnisko projektu un saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. Iepriekš minētos Zemes
nomas līguma nosacījumus nomnieks nav izpildījis.
[..]
Ar 2018.gada 21.jūnija vēstuli Nr. 3-11/613 “Brīdinājums par 2016.gada 8.septembra zemes
nomas līguma 8-2.1/73 laušanu” KS “KUBS Būvsabiedrība” tika nosūtīta informācija par
līgumsaistību neizpildi no nomnieka puses, kā arī norādīts, ka Salacgrīvas novada domes attīstības
komitejas sēdē tiks izskatīts jautājums par 2016.gada 8.septembra Zemes nomas līguma Nr. 82.1/73 laušanu. Ar 2018.gada 6.augusta vēstuli Nr. 3-11/788 “Uzaicinājums uz 2018.gada
15.augusta Attīstības komitejas sēdi” KS “KUBS Būvsabiedrība” tika informēts, ka 2018.gada
15.augusta Attīstības komitejas sēdē plkst. 12.00 tiks izskatīts jautājums par 2016.gada 8.septembra
zemes nomas līguma 8-2.1/73 laušanu saistībā ar līgumsaistību neizpildi no KS “KUBS
Būvsabiedrība” puses. Ar 2018.gada 18.septembra vēstuli Nr. Nr. 3-11/986 “Uzaicinājums uz
2018.gada 10.oktobra Attīstības komitejas sēdi” KS “KUBS Būvsabiedrība” tika informēta, ka
2018.gada 10.oktobra Attīstības komitejas sēdē plkst. 12.00 atkārtoti tiks izskatīts jautājums par
iepriekš minētā zemes nomas līguma turpmāko līgumsaistību darbību vai līguma laušanu saistībā ar
līgumsaistību neizpildi no KS “KUBS Būvsabiedrība” puses. KS “KUBS Būvsabiedrība” pārstāvis
attīstības komitejas sēdē pauda savu viedokli
Zemes nomas līguma 7.3.1.apakšpunkts nosaka, ka iznomātājam ir tiesības, vienu mēnesi
iepriekš nosūtot nomniekam attiecīgu rakstisku paziņojumu, vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja
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nomnieks nemaksā nomas maksu pilnā apmērā līgumā norādītajā termiņā. Zemes nomas līguma
7.3.4.apakšpunkts nosaka, ka iznomātājam ir tiesības, vienu mēnesi iepriekš nosūtot nomniekam
attiecīgu rakstisku paziņojumu, vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja nomnieks nav izpildījis līguma
5.1.12.punkta vai 5.1.13.punkta nosacījumus. Atbilstoši Zemes nomas līguma 6.2.punkta prasībām,
līguma noteikumus var grozīt, pusēm rakstiski vienojoties, kā arī vienpusēji līgumā noteiktajos
gadījumos.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties Civillikuma 1589.pantu, 2016.gada
8.septembra Zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/73 7.3.1.apakšpunktu, 7.3.4.apakšpunktu,
6.2.apakšpunktu un saskaņā ar 2018.gada 10.oktobra Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 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, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Uz rakstveida vienošanās pamata lauzt ar KS “KUBS Būvsabiedrība” (Reģ. Nr.
44103060061, juridiskā adrese: Vidzemes iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033)
2016.gada 8.septembrī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/73.
2. Ja līdz 2018.gada 31.oktobrim KS “KUBS Būvsabiedrība” nenoslēdz vienošanos par Zemes
nomas līguma laušanu, ar 2018.gada 10.decembri vienpusēji lauzt ar KS “KUBS
Būvsabiedrība” 2016.gada 8.septembrī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/73 par
Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ganību iela 4, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6615 008 0014, daļas – zemes gabala 1,3 ha platībā,
nomu, nosūtot KS “KUBS Būvsabiedrība” rakstisku paziņojumu par nomas līguma
vienpusēju laušanu saskaņā ar Zemes nomas līguma 7.3.punkta nosacījumiem.
3. [..]
Lēmums Nr.343. Informācija uz 1 lp. pievienota protokolam.
7. §
Par zemes gabalu daļu iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu Ezera ielā 11 un
“Liellapes”, Liepupes pagastā
Zemes gabals Ezera iela 11, kadastra Nr. 6660 009 0518, zemes vienības kadastra apz. 6660
009 0494 1,6834ha platībā ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs, saskaņā ar 2008.gada
24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.13 § 48), kas atdalīts no zemes
gabala „Orhidejas” ar 2011.gada 21.septembra lēmumu Nr. 494 (protokols Nr.12; 22.§).
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2018.gada
19.septembrī ar reģ. Nr.3-16.1/667) ar lūgumu iznomāt daļu no pašvaldībai piekritīga zemes gabala
Ezera ielā 11, Liepupē ar zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0494 (1055 kv.m platībā) sakņu
dārza vajadzībām.
Zemes gabals „Liellapes”, Liepupes pagastā kadastra Nr. 6660 009 0419, zemes vienības
kadastra apz. 6660 009 0419 ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs zemes gabals 2,5 ha
platībā, kas reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000495638.
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], iesniegums (reģistrēts 2018.gada
18.septembrī ar reģ. Nr.3-16.1/665) ar lūgumu iznomāt daļu no pašvaldībai piederošā zemes gabalā
“Liellapes”, ar zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0419 (942 kv.m platībā).
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” 2.punktu, saskaņā ar 2018.gada 10.oktobra Attīstības
un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps
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Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt [..], personas kods [..] daļu no zemes gabala Ezera ielā 11, Liepupē, zemes vienības
kadastra apz. 6660 009 0494 (1055 kv.m platībā), pielikums Nr.1.
2. Iznomāt [..], personas kods [..] daļu no zemes gabala “Liellapes”, zemes vienības kadastra
apz. 6660 009 0419 (942 kv.m platībā), pielikums Nr.2.
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta
saistošajos noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas iznomāti
ar izmantošanas mērķi – sakņu dārzi.
4. Papildus noteiktai zemes nomas maksai nomnieki maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
5. Noteikt iznomātās zemes izmantošana veidu – sakņu dārza ierīkošanai.
6. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 6 (seši) gadi.
Lēmums Nr.344. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam.
8. §
Par 2013.gada 21.oktobra dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/113 [..] pagarināšanu
Salacgrīvas novada domē 2018.gada 20.septembrī saņemts [..], personas kods [..],
iesniegums, reģistrēts ar Nr.3-16.1/670 par dzīvokļa [..] īres līguma pagarināšanu.
Ar 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.433 [..] piešķirtas īres
tiesības uz dzīvokli [..].
Iepriekš noslēgtā īres līguma Nr. 8-2.6/113 termiņš ir spēkā līdz 2018.gada 20.oktobrim.
Persona turpina dzīvot dzīvoklī, jo nav citas dzīves vietas.
Saskaņā ar Finanšu nodaļas sniegto informāciju, personai nav īres parādu.
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 2018.gada 10.oktobra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs,
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, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2013.gada 21.oktobrī noslēgto dzīvokļa īres līgumu Nr. 8-2.6/113 uz dzīvokli [..]
(dzīvokļa platība 21,20 kv.m) ar [..], personas kods [..].
2. Noteikt īres maksu par 1 kv.m mēnesī euro 0,14.
3. Noteikt īres līguma termiņu 10 gadi.
Lēmums Nr.345. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
9. §
Par sociālā dzīvokļu statusa piešķiršanu dzīvoklim [..]
Ņemot vērā 2018.gada 8.oktobra Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2018.gada
10.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu
dzīvoklim [..] (27,10 m2), pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
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dzīvojamām mājām” 4.panta pirmo daļu, kur noteikts, ka sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās
mājas statusu nosaka vai atceļ attiecīgās pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 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, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības dzīvoklim [..] (27,10 m2) platībā.
Lēmums Nr.346.
10. §
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], deklarētā dzīves vietas adrese [..],
2018.gada 28.septembra iesniegums, (reģistrēts Nr.3-16.2/679) ar lūgumu nodrošināt ar dzīvojamo
platību, jo personas ir bez dzīves vietas.
2018.gada 2.oktobrī Sociālā dienests sniedzis atzinumu Nr. 1.17/404 un iesaka sniegt
personai palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, izīrējot pašvaldības dzīvokli [..] (27,10 m2)
platībā.
Dzīvokli [..] (27,10 m2) platībā ir brīvs, neizīrēts.
Ar 2018.gada 17.oktobra domes lēmumu Nr.346 “Par sociālā dzīvokļu statusa piešķiršanu
dzīvoklim [..]”, dzīvoklim noteikts Sociālo dzīvokļu statuss.
Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, 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”, saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija
saistošo noteikumu Nr.9 “Par Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, punkta Nr.
4.1. un 4.2. nosacījumiem ir tiesīgs īrēt Sociālo dzīvokli. 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas
novada domes lēmumu Nr. 448 „Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu”,
punktu Nr. 2, kā arī pamatojoties uz 2018.gada 8.oktobra Sociālo un veselības jautājumu komitejas,
2018.gada 10.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12
deputāti (Dagnis Straubergs, 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, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt īres tiesības [..], personas kods [..], uz Sociālo dzīvokli [..] (27,10 m2) platībā.
Noteikt īres maksu 0,03 euro par vienu kv.m mēnesī.
Noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši.
Noteikt, ka īres līgums slēdzams pēc tam, kad dzīvoklī ir nodrošināts elektrības
pieslēgums.
5. Kontroli par elektrības padeves nodrošināšanu un īres līguma noslēgšanu veikt Liepupes
pagasta pārvaldei.
6. Atcelt 2018.gada 20.jūnija lēmumu Nr. 219 “Par pašvaldības palīdzību īrētās pašvaldībai
piederošās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu
dzīvojamo telpu”.
1.
2.
3.
4.

Lēmums Nr.347. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2018.gada
2.oktobra atzinums Nr.1.17/404 uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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11. §
Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministra pakļautībā
esošo tiešās pārvaldes iestādi Jaunsardzes un informācijas centrs un telpu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Latvijas Republikas Aizsardzības ministra padotībā
esošās tiešās pārvaldes iestādes Jaunsardzes un informācijas centrs 2018.gada 21.februāra
iesniegumu (reģ. Salacgrīvas novada domē ar reģ. Nr. 3-11/238) par sadarbības līguma noslēgšanu,
kā arī iesniegto sadarbības līguma projektu, kuru nepieciešams noslēgt, lai varētu organizēt
jaunsargu interešu izglītības programmu īstenošanu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
12.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta pirmo daļu, saskaņā ar 2018.gada 8.oktobra
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 10.oktobra Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 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, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Slēgt sadarbības līgumu (saskaņā ar pielikumu) ar Jaunsardzes un informācijas centru par
sadarbību jautājumu risināšanā, kas saistīti ar jautājumu risināšanu par jaunatnes pilsoniskās
apziņas un personiskās līdzdalības prasmju veidošanās veicināšanu, iesaistot jauniešus
Jaunsardzes kustībā un veidojot jauniešu izpratni par valsts aizsardzību, patriotismu, pilsonisko
apziņu un interesi par dienestu Latvijas Republikas Nacionālajos bruņotajos spēkos, tai skaitā,
licencēto jaunsargu interešu izglītības programmu īstenošanu.
2. Noteikt pašvaldības kontaktpersonu par sadarbības līguma izpildi: Salacgrīvas novada domes
izpilddirektors.
3. Nodot bezatlīdzības lietošanā Rekrutēšanas un jaunsardzes centram jaunsargu nodarbībām,
iepriekš saskaņojot nekustamā īpašuma izmantošanas grafiku ar pašvaldības kontaktpersonu,
šādas telpas un nekustamo īpašumu:
3.1. Salacgrīvas vidusskolas, Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas, Liepupes pamatskolas
sporta zāli;
3.2. Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas, Liepupes pamatskolas stadionu un Salacgrīvas
Zvejnieku parka stadionu;
3.3. Liepupes pamatskolā, Salacgrīvas vidusskolā - apsildāmu telpu materiāltehnisko līdzekļu
glabāšanai;
3.4. Nodarbību telpu vismaz 15 jaunsargiem, kuras minimālā platība viena izglītojamā vietai ir
2 m2 - Salacgrīvas vidusskolā, Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā, Liepupes
pamatskolā;
3.5. Kabinetu jaunsargu instruktoram - Salacgrīvas vidusskolā, Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolā, Liepupes pamatskolā.
1.

Lēmums Nr.348. Pielikums uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
12. §
Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm
Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12.punktu, Ministru kabineta 28.08.2001.
noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes 31.08.2016. lēmumu Nr.303 „Kārtība, kādā Salacgrīvas novadā aprēķina un sadala
valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm”, Salacgrīvas novada domes 31.08.2016. lēmumu
Nr.304 „Kārtība, kādā izvērtē interešu izglītības programmas un sadala valsts budžeta un
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pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai Salacgrīvas novada izglītības
iestādēs”, 02.10.2018. Ministru kabineta rīkojumu Nr.466 “Par mērķdotāciju sadalījumu
pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2018.gadam”, likuma “Par valsts budžetu
2018.gadam” 3.panta otro daļu, pielikumiem Nr.1, Nr.2, Nr.4, 2018.gada 8.oktobra Interešu
izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma sadales
komisijas lēmumu, saskaņā ar 2018.gada 8.oktobra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un 2018.gada 10.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, 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 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.septembra līdz 30.novembrim EUR
224784, 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.septembra līdz 30.novembrim EUR 25551, 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.septembra līdz 30.novembrim EUR
10677, 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. septembra līdz 31.decembrim EUR 9375, saskaņā ar interešu
izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma
sadales komisijas apstiprināto sadalījumu (pielikumi Nr.4. un Nr.5).
5. Lēmums piemērojams ar 2018.gada 1.septembri.
Lēmums Nr.349. Pielikumi uz 6 lp. pievienoti protokolam.
13. §
Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu
Pamatojoties uz MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi”, saskaņā ar 2018.gada 8.oktobra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2018.gada 10.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, 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 balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” pašvaldības finansēto vadītāja
tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Salacgrīvas vidusskolas valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikācijas
sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Apstiprināt Liepupes pamatskolas:
3.1. valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.3.1.
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3.2. pirmsskolas grupu vadīšanas pašvaldības finansēto vadītāja tarifikācijas sarakstu, saskaņā
ar pielikumu Nr.3.2.
Apstiprināt Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas:
4.1. valsts mērķdotācijas finansēto direktora tarifikācijas sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.4.1.
4.2. pirmsskolas grupu vadīšanas pašvaldības finansēto vadītāja tarifikācijas sarakstu, saskaņā
ar pielikumu Nr.4.2.
Apstiprināt Salacgrīvas mūzikas skolas pašvaldības finansēto direktora tarifikācijas sarakstu,
saskaņā ar pielikumu Nr.5.
Apstiprināt Salacgrīvas mākslas skolas pašvaldības finansēto direktora tarifikācijas sarakstu,
saskaņā ar pielikumu Nr.6.
Uzskatīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 9.oktobra lēmumu Nr.340
„Par Salacgrīvas novada domes izglītības iestāžu vadītāju darba algas apstiprināšanu” (protokols
Nr.13; 2.§).
Lēmums piemērojams ar 2018.gada 1.septembri.

4.

5.
6.
7.

8.

Lēmums Nr.350. Pielikumi uz 8 lp. pievienoti protokolam.
14. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513
„Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
Pamatojoties uz Izglītības speciālistes A.Paegles 2018.gada 2.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.318/271) un 2018.gada 9.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/293), Ainažu pilsētas kultūras nama
vadītājas S.Muciņas 2018.gada 3.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/291), saskaņā ar 2018.gada
8.oktobra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un 2018.gada 10.oktobra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 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, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes
2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu
štatu un amatalgu sarakstu”:
1. Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
9.apakšsadaļas “Izglītība” 2.-6. ierakstus izteikt jaunā redakcijā un papildināt ar 7.ierakstu
sekojošā redakcijā:
Nr.

2

3
4
5

Amats

Koeficients

Pedagogs karjeras
konsultants*

Pedagoga palīgs Liepupes
vidusskolā **
Pedagoga palīgs
Salacgrīvas vidusskolā **
Interešu izglītības pulciņa
“Robotika” pedagogs
Salacgrīvas vidusskolā**

-

Slodzes

0.79

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

Amatalga

Uz projekta
“Karjeras
atbalsts
vispārējās un
profesionālās
izglītības
iestādēs”
realizācijas laiku
līdz 30.12.2020.

671.50 €

-

-

5.92 euro/h

-

-

-

6.96 euro/h

-

-

-

5.92 euro/h

-
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Piezīmes

Uz projekta
“Atbalsts
izglītojamo
individuālo
kompetenču
attīstībai”
realizācijas laiku
līdz 30.12.2020.

Ievērojot
Sporta pedagogs peldēšanā 5.92 euro/h projekta
Kr.Valdemāra Ainažu
finansējuma
pamatskolā **
apmēru.
7 Pedagoga palīgs Liepupes 5.92 euro/h vidusskolā **
*Katra mācību gada sākumā slodze tiek pārskatīta atbilstoši faktiskam audzēkņu skaitam mācību
gada sākumā.
**Katra mācību gada sākumā stundu likme tiek pārskatīta atbilstoši projektā iesaistīto pedagogu
tarifikācijām.
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2. Pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts”
7.4.apakšsadaļas “Ainažu kultūras nams” izslēgt 3.ierakstu un papildināt ar 5.ierakstu
sekojošā redakcijā:
Nr.

5

Amats

Saimniecības pārzinis

Koeficients

Slodzes

Amatalga

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

0.2477

1

430 €

13. IIA

Piezīmes
Veic arī skaņas un
gaismas tehniķa
pienākumus

3. Lēmuma 1.punkts piemērojams ar 2018.gada 1.septembri.
Lēmums Nr.351. Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums uz 1 lp., iesniegumi uz 4 lp. pievienoti
protokolam.
15. §
Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem kultūrā un to apmēru
Izskatot Salacgrīvas kultūras nama senioru deju kolektīva SAIVA vadītājas Valentīnas
Kalniņas 2018.gada 28.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/268), jauniešu deju kolektīva RANDA
vadītājas Anitas Gīzes 2018.gada 1.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/265), Ainažu kultūras nama
jauktā kora KRASTS vadītājas Agras Jankovskas iesniegumu (reģ.Nr.3-18/308), Salacgrīvas
kultūras nama senioru kora SALACA vadītāja Jāņa Lucāna 2018.gada 3.oktobra iesniegumu
(reģ.Nr.3-18/287), Salacgrīvas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva TINGELTANGELS
vadītāja Jāņa Ērgļa 2018.gada 1.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-18/266), Salacgrīvas kultūras nama
pūtēju orķestra ENKURS vadītāja Vitālija Bogdanoviča 2018.gada 28.septembra iesniegumu
(reģ.Nr. 3-18/267), Liepupes pagasta tautas nama jauktā kora PERNIGELE vadītājas Artas Zundes
2018.gada 3.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/288), vokālā ansambļa DZIEDĀTPRIEKS vadītājas
Agitas Zvejnieces 2018.gada 27.septembra iesniegumu (reģ. Nr.3-18/285) un iesniegumiem
pievienotos dokumentus par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem kultūrā un to
apmēru, pamatojoties uz Nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem
kultūrā un to apmēru”, kas apstiprināts ar 23.03.2016. gada domes lēmumu Nr.107 (protokols Nr.4;
15.§), Salacgrīvas kultūras nama direktores Pārslas Dzērves, Liepupes pagasta tautas nama vadītāja
Armanda Leimaņa un Ainažu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītājas Madaras OgasTimofejevas 2018.gada 5.oktobra priekšlikumu (reģ.Nr.3-18/290), saskaņā ar 2018.gada 8.oktobra
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 10.oktobra Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Jānis Cīrulis, Marita
Kreituse, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Evija Keisele, Agra Jankovska, Katrīna Borozdina, Aija Kirhenšteine balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ par sasniegumiem, kas gūti laika posmā no
2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 30.septembrim:
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1. Piešķirt [..] Jānim Ērglim par deju kolektīva TINGELTANGELS iegūto A pakāpi valsts
mēroga deju kolektīvu skatē.
2. Piešķirt [..] vidējās paaudzes deju kolektīvam TINGELTANGELS par iegūto A pakāpi
valsts mēroga deju kolektīvu skatē.
3. Piešķirt [..] jauktajam korim PERNIGELE par iegūto A. pakāpi valsts mēroga koru skatē.
4. Piešķirt [..] Artai Zundei par jauktā kora PERNIGELE iegūto A. pakāpi valsts mēroga koru
skatē.
5. Piešķirt [..] senioru deju kolektīvam SAIVA par iegūto 1. pakāpi valsts mēroga deju
kolektīvu skatē.
6. Piešķirt [..] Valentīnai Kalniņai par deju kolektīva SAIVA iegūto 1. pakāpi valsts mēroga
deju kolektīva skatē.
7. Piešķirt [..] jauniešu deju kolektīvam RANDA par iegūto 1. pakāpi valsts mēroga deju
kolektīvu skatē.
8. Piešķirt [..] Anitai Gīzei par deju kolektīva RANDA iegūto 1. pakāpi valsts mēroga deju
kolektīvu skatē.
9. Piešķirt [..] sieviešu vokālajam ansamblim DZIEDĀTPRIEKS par iegūto 1. pakāpi valsts
mēroga vokālo ansambļu skatē.
10. Piešķirt [..] Agitai Zvejniecei par sieviešu vokālā ansambļa DZIEDĀTPRIEKS iegūto 1.
pakāpi valsts mēroga vokālo ansambļu skatē.
11. Piešķirt [..] pūtēju orķestrim ENKURS iegūto 2. vietu valsts mēroga pūtēju orķestra
konkursā.
12. Piešķirt [..] Vitālijam Bogdanovičam par pūtēju orķestra ENKURS iegūto 2. vietu valsts
mēroga pūtēju orķestra konkursā.
13. Piešķirt [..] korim SALACA par iegūto 1. pakāpi valsts mēroga koru skatē.
14. Piešķirt [..] Jānim Lucānam par kora SALACA iegūto 1. pakāpi valsts mēroga koru skatē.
15. Piešķirt [..] jauktajam korim KRASTS par iegūto 1. pakāpi valsts mēroga koru skatē.
16. Piešķirt [..]s Agrai Jankovskai par kora KRASTS iegūto 1. pakāpi valsts mēroga koru skatē.
Lēmums Nr.352. Iesniegumi uz 33 lp. pievienoti protokolam.
16. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr. 455
“Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas Romas Katoļu draudzei”
(ziņo D.Straubergs)
Izskatījusi Salacgrīvas Romas Katoļu draudzes priestera Tomaša Dudzjuka 2018.gada
4.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/690) par to, ka projekta “Baznīcas fasādes, ieejas mezglu un
san mezgla pārbūve” realizācijai nepieciešams pagarināt realizācijas laiku, saskaņā ar 2018.gada
8.oktobra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 10.oktobra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 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, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.455 piešķirtā
līdzfinansējuma izmantošanu projekta “Baznīcas fasādes, ieejas mezglu un san mezgla
pārbūve” realizēšanai līdz 2019.gada 20.decembrim.
2. Slēgt vienošanos par grozījumiem 2018.gada 12.janvāra noslēgtajā līgumā Nr. 3-25.3/36 par
finansējuma piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.353. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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17. §
Par nolikuma „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas
novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu, 22.12.2015. Ministru kabineta
noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, licencētās vēžošanas un licencēto zemūdens medību
kārtība” 13.punktu, ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2018.gada 12.septembra atzinumu Nr.4.19e/2026/2018, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
2018.gada 1.oktobra atzinumu Nr.30-2/1196, Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides
pārvaldes 2018.gada 21.septembra atzinumu Nr.8.4.-11/1958 un Dabas aizsardzības pārvaldes
Vidzemes reģionālās administrācijas 2018.gada 25.septembra atzinumu Nr.3.15/4879/2018-N,
saskaņā ar 2018.gada 10.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR12 deputāti (Dagnis Straubergs, 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, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

4.

5.

Atcelt Salacgrīvas novada domes 2018.gada 22.augusta lēmumu Nr.259 “Par nolikuma „Par
licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” apstiprināšanu” (protokols Nr.9; 3.§).
Apstiprināt nolikumu „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā
Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” saskaņā ar pielikumu.
Apstiprināto nolikumu „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā
Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” nosūtīt saskaņošanai
sekojošām institūcijām:
3.1.
Zemkopības ministrija;
3.2.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”;
3.3.
Valsts vides dienests;
3.4.
Dabas aizsardzības pārvalde.
Pēc saskaņojumu saņemšanas no lēmuma 3.punktā minētajām institūcijām, nolikumu „Par
licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” kā saistošos noteikumus virzīt
apstiprināšanai Salacgrīvas novada domē.
Par lēmuma izpildi atbildīga ir Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktore
Kristīne Paegle.

Lēmums Nr.354. Pielikums uz 29 lp., Zemkopības ministrijas 2018.gada 12.septembra atzinums
Nr.4.1-9e/2026/2018 uz 1 lp., Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta
“BIOR” 2018.gada 1.oktobra atzinums Nr.30-2/1196 uz 1 lp., Valsts vides dienesta Valmieras
reģionālās vides pārvaldes 2018.gada 21.septembra atzinums Nr.8.4.-11/1958 uz 1 lp. un Dabas
aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas 2018.gada 25.septembra atzinums
Nr.3.15/4879/2018-N uz 1 lp. pievienoti protokolam.
18. Papildus darba kārtības jautājumi:
18.1. §
Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru
(ziņo D.Straubergs; izsakās K.Močāns)
Izskatījusi Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas smaiļošanas un kanoe airēšanas
treneru K.Močāna, U.Močāna un M.Bergšteina 2018.gada 15.oktobra iesniegumu, biedrības
“’Sporta klubs “Veixmes”” 2018.gada 15.oktobra iesniegumu, vieglatlētikas treneres A.Gromovas
un trenera K.Ozola priekšlikumiem par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
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un to apmēru, pamatojoties uz Nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem
sportā un to apmēru”, kas apstiprināts ar 21.09.2016. domes lēmumu Nr.341 (protokols Nr.11; 5.§),
Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes priekšlikumu, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, 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 par sasniegumiem, kas gūti laika posmā no 2017.gada 1.oktobra līdz
2018.gada 30.septembrim piešķirt naudas balvas [..].
Lēmums Nr.355. Iesniegumi un priekšlikumi uz 65 lp. pievienoti protokolam.
18.2. §
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam
Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu un domes
priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmuma projektu
vada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos Evija
Keisele.
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja D.Strauberga 2018.gada
15.oktobra iesniegumu un saskaņā ar 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.621 apstiprinātā
Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 3.7. punktu, kā arī ņemot
vērā saskaņā ar Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
1.pielikuma „Atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kritēriji” nosacījumiem veikto amatpersonas darba
izpildes izvērtējumu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Marita
Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska,
Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam ikgadējā atvaļinājuma
daļu no 2018.gada 20.novembra līdz 3.decembrim ieskaitot – divas kalendārās nedēļas.
2. Izmaksāt domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam atvaļinājuma pabalstu 50 procentu
apmērā no mēnešalgas (saskaņā ar pielikumā Nr.1 minēto atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas
kritēriju izvērtējumu).
3. Dagņa Strauberga atvaļinājuma laikā no 2018.gada 20.novembra līdz 3.decembrim domes
priekšsēdētāja pienākumus uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos
Jānim Cīrulim, nosakot piemaksu par veikto darbu 30% no pamatalgas.
Lēmums Nr.356. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
18.3. §
Par Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīga tehniskos jautājumos 2018.gada
16.oktobra iesniegumu
(ziņo I.Lazdiņa, A.Zunde; debatēs piedalās J.Lipsbergs)
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par Salacgrīvas novada domes
izpilddirektora palīga tehniskos jautājumos J.Blūmiņa 2018.gada 16.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.318/307) par finansējuma EUR 6032 piešķiršanu gāzes uzglabāšanas tvertnes iegādei un izbūvei
Ainažu kultūras namā.
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Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 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, Salacgrīvas novada dome nolemj atbalstīt Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīga
tehniskos jautājumos J.Blūmiņa 2018.gada 16.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/307) par
finansējuma EUR 6032 piešķiršanu gāzes uzglabāšanas tvertnes iegādei un izbūvei Ainažu kultūras
namā.
Lēmums Nr.357. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.
18.4. §
Par Salacgrīvas novada domes projektu vadītājas 2018.gada 17.oktobra iesniegumu
(ziņo D.Straubergs, S.Kacara; debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs, J.Cīrulis, A.Jankovska,
K.Borozdina; izsakās S.Kacara)
J.Cīrulis ierosina sēdes protokolā fiksēt deputāta J.Lipsberga viedokli, ka ielas seguma atjaunošana
nav veicama tajā ielas daļā, kurā netiek realizēts ūdenssaimniecības projekts.
J.Lipsbergs norāda, ka nav šādu viedokli paudis, lūdzis papildus informāciju par iesniegto
priekšlikumu.
I.Lazdiņa ierosina iesniegumā minēto summu EUR 170 000 sadalīt divās daļās – EUR 50 000
avansa maksājumam iekļaut 2018.gada budžetā un protokolā atrakstīt, ka par pārējo daļu pēc
iepirkuma rezultāta jālemj par kredīta ņemšanu vai iekļaušanu 2019.gada budžetā.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par Salacgrīvas novada domes projektu
vadītājas S.Kacaras 2018.gada 17.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/309) par finansējuma EUR
170 000 piešķiršanu Salacgrīvas pilsētas Meldru un Lašu ielas seguma atjaunošanai.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Katrīna
Borozdina, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Rimants Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – 2 (Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs),
Salacgrīvas novada dome nolemj Salacgrīvas novada domes projektu vadītājas S.Kacaras 2018.gada
17.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/309) par finansējuma EUR 170 000 piešķiršanu Salacgrīvas
pilsētas Meldru un Lašu ielas seguma atjaunošanai.
Lēmums Nr.358. Iesniegums uz 1 lp. un darbu apjomu tāme uz 1 lp. pievienoti protokolam.
19. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–10 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada
19.septembra saistošajos noteikumos Nr. B-9 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.gada
pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa; debates piedalās D.Straubergs, A.Jankovska)
I.Lazdiņa lūdz papildināt sagatavoto lēmuma projektu ar grozījumiem, plānojot izdevumus - EUR
6032 gāzes uzglabāšanas tvertnes iegādei un izbūvei Ainažu kultūras namā; EUR 50 000 avansa
maksājumam par Salacgrīvas pilsētas Meldru un Lašu ielas seguma atjaunošanu ar piebildi, ka
nākošā gada budžetā iekļauj atlikušo nepieciešamā finansējuma daļu, izskatot iespējas ņemt kredītu.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem,
plānojot izdevumus ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 17.oktobra lēmumiem Nr.357 “Par
Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīga tehniskos jautājumos 2018.gada 16.oktobra
iesniegumu” un Nr.358 “Par Salacgrīvas novada domes projektu vadītājas 2018.gada 17.oktobra
iesniegumu” atbalstītajiem mērķiem.
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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
2018.gada 10.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, 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. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-10 ”Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018.gada
19.septembra saistošajos noteikumos Nr.B-9 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības
2018.gada pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-10 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 nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi
pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas
pārvaldē.
Lēmums Nr.359. Pielikums uz 11 lp. un paskaidrojuma raksts uz 2 lp. pievienoti protokolam.
Informācija
1.Par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi 2018.gada deviņos mēnešos
Ziņo Salacgrīvas novada domes ekonomiste – budžeta plānotāja I.Lazdiņa (informācija uz 30 lp.
pievienota protokolam)
Sēdi slēdz plkst. 16:00.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.
Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (19.10.2018.)

____________________________
Gunta Kristiņa (19.10.2018.)

Sēdes protokolētāja
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