Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku
personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

LATVIJAS REPUBLIKA

SALACGRĪVAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV – 4033;
tālrunis sekretārei: 64 071 973; fakss: 64 071 993; e-pasts: dome@salacgriva.lv

SĒDES PROTOKOLS
Nr.2
Salacgrīvā

2015.gada 18.februārī

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par apstrīdēto Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2014.gada 16.decembra lēmumu
Nr. 3.2.1/1214
2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ābeļziedi”, Liepupes pagastā pārdošanu par izsolē
nosolīto cenu
3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Atlantijas iela 1B, Salacgrīvā pārdošanu par izsolē
nosolīto cenu
4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Meķi”, Liepupes pagastā atkārtotas izsoles rīkošanu,
izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Melbārži”, Liepupes pagastā trešās izsoles rīkošanu,
izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
7. Par Salacgrīvas novada domes pieņemto lēmumu par īpašumu nodošanu atsavināšanai
atcelšanu un īpašumu atjaunošanu ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā
8. Par pašvaldības īpašuma Priežu ielā 4, Salacgrīvā uzņemšanu bilancē
9. Par īres tiesību piešķiršanu [..]
10. Par grozījumiem ar SIA „ENERGOLUX” noslēgtajā 2013.gada 6.jūnija deleģēšanas līgumā
Nr. 3-25.3/320 un 2014.gada 21.augusta deleģēšanas līgumā Nr. 3-25.3/514
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas
dzēšanu [..]
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas
dzēšanu [..]
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas
dzēšanu [..]
14. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu laušanu ar individuālo komersantu „Sēre”
15. Par 2010.gada 24.marta rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma Nr.8-2.2/103 laušanu
16. Par projekta iesniegšanu Zivju fonda atbalstītajā pasākumā „Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”
17. Par projekta iesniegšanu Zivju fonda atbalstītajā pasākumā „Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”

18. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskā mūzikas festivāla fonda rīkotajam 6. Salacgrīvas
klasiskās mūzikas festivālam 2015.gadā no 24.jūlija līdz 2.augustam
19. Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „Ainažu Kauss - 2015”
20. Par finansiālu atbalstu biedrības „Smiltis pa gaisu” rīkotajiem pasākumiem 2015.gadā
21. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Dzintarlāse”
22. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sprints A”
23. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss””
24. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Zviedru ceļš”
25. Par finansiālu atbalstu Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva”
26. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA”
27. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Kuivižu jahtklubs”
28. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada redzes invalīdu grupai
29. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas lauku sieviešu biedrībai „Mežābele”
30. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Marmots”
31. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam”
32. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Vidzemes zvejnieku biedrība”
33. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”SUPERAKTĪVS”
34. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai
35. Par finansiālu atbalstu foto biedrībai ”Salacgrīva”
36. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Vecāki- Ainažu jaunatnei”
37. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „SALACA””
38. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Mēs Korģenei”
39. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Veixmes””
40. Par finansiālu atbalstu biedrības ”Sporta klubs „Veixmes”” dalībai florbola turnīrā
Dresdenē, Vācijā 2015.gadā
41. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība”
42. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Svētciema attīstības biedrība”
43. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas padotībā
esošo tiešās pārvaldes iestādi Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs un telpu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā
44. Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2015.gadā
45. Par nolikuma „Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to
apmēru” apstiprināšanu
46. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
47. Par Salacgrīvas novada Mērnieku bibliotēkas likvidēšanu
48. Par Salacgrīvas novada Tūjas bibliotēkas un par Salacgrīvas novada Liepupes bibliotēkas
reorganizāciju
49. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 621 „Par
Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”
50. Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu
51. Par saistošo noteikumu Nr. B-1 "Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015. gada pamata un
speciālo budžetu" apstiprināšanu
52. Par spartakiādes “Salacgrīva – 2015. gads” nolikuma apstiprināšanu
53. Par viena iemītnieka uzturēšanas izmaksām pašvaldības iestādē „Veco ļaužu mītne
„Sprīdīši””
54. Papildus darba kārtības jautājumi:
54.1.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
54.2.Par šķeldotāja atkārtotas izsoles ar lejupejošu soli rīkošanu, nosacītās cenas noteikšanu
un izsoles noteikumu apstiprināšanu
54.3.Par detālplānojuma pilnveidotās projekta redakcijas zemes vienībai „Laveri”,
Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā (kadastra Nr. 66600070002)
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apstiprināšanu galīgā redakcijā
54.4.Par izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam Meža ielā 18B, Salacgrīvā un nomaksas
pirkuma līguma slēgšanu
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Andris Zunde, Inga
Čekaļina, Gints Šmits, Aleksandrs Rozenšteins, Lija Jokste, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis, Ilona Balode, Dace Martinsone
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada
domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste,
Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja, Digna Būmane – Salacgrīvas
novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja,
Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes
projektu vadītāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Vineta
Krūze – Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja, Artūrs Aļebastrovs – iestādes „Zvejnieku
parks” pārvaldnieks, Iveta Mendziņa – Salacgrīvas novada sociālā dienesta sociālās palīdzības
organizatore, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Hedviga
Inese Podziņa – Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja, Ligita Dambe - pirmsskolas izglītības iestādes
„Vilnītis” vadītāja pienākumu izpildītāja, Jānis Auziņš – Salacgrīvas novada domes enerģētiķis,
Gunta Kristiņa – Salacgrīvas novada domes personāla speciāliste
Nepiedalās- Māris Trankalis (personiski iemesli)
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 53
jautājumiem un 4 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 14
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību.

1.§
Par apstrīdēto Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta 2014.gada 16.decembra lēmumu
Nr. 3.2.1/1214
(ziņo D.Straubergs)
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka lēmuma pieņemšanai nepieciešams papildus
apstākļu izvērtējums un informācija, kā dēļ nav iespējams ievērot Administratīvā procesa likuma
64.panta pirmajā daļā noteikto termiņu administratīvā akta izdošanai viena mēneša laikā no
iesnieguma saņemšanas dienas, iestādes pienākums ir izmantot tiesības to pagarināt saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu. Pamatojoties Administratīvā procesa likuma
64.panta otro daļu un saskaņā ar 2015.gada 11.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
3

2.1. pagarināt viena mēneša termiņu lēmuma par administratīvā akta izdošanu pieņemšanai
par [..] iesnieguma [..] par Sociālā dienesta 2014.gada 16.decembra lēmuma Nr. 3.2.1/1214
apstrīdēšanu izskatīšanu pēc būtības, līdz nākamajai Salacgrīvas novada domes sēdei, t.i., līdz
2015.gada 18.martam;
2.2. uzdot Sociālajam dienesta vadītājai līdz 06.03.2015.iesniegt Salacgrīvas novada domē
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem veiktu Sociālā dienesta izvērtējumu par [..]
tiesībām saņemt/nesaņemt sociālās palīdzības pabalstu atbilstoši Salacgrīvas novada domes
16.02.2011. saistošo noteikumu Nr.3,,Par sociālās palīdzības pabalstiem” nosacījumiem;
2.3. par pieņemto lēmumu paziņot Iesniedzējai.
Lēmums Nr.33.
2. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ābeļziedi”, Liepupes pagastā pārdošanu par izsolē
nosolīto cenu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17. septembra lēmumu Nr. 333 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma „Ābeļziedi”, Liepupes pagastā nodošanu atsavināšanai, izsoles
sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols 9; 14.§), 2015.gada 29.janvāra
Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.1, ņemot vērā
to, ka nekustamā īpašuma nosolītāja [..] ir samaksājusi izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu
9600 EUR (deviņi tūkstoši seši simti euro) un saskaņā ar 2015.gada 11.februāra Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Ābeļziedi”,
Liepupes pagastā, kadastra Nr.6660 004 0063 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 9600EUR
(deviņi tūkstoši seši simti euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..].
2. Apstiprināt ar šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.34. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
3. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Atlantijas iela 1B, Salacgrīvā pārdošanu par izsolē
nosolīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22. oktobra lēmumu Nr. 363 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma Atlantijas ielā 1B, Salacgrīvā izsoles sākumcenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu” (protokols 11; 8.§), 2014.gada 5.decembra Salacgrīvas novada domes
pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.73, ņemot vērā to, ka nekustamā
īpašuma nosolītājs [..] ir samaksājis izsolē nosolīto nekustamā īpašuma cenu EUR 3620 (trīs
tūkstoši seši simti divdesmit euro) un saskaņā ar 2015.gada 11.februāra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Atlantijas ielā 1B,
Salacgrīvā, kadastra Nr.6615 010 0117 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 3620 (trīs
tūkstoši seši simti divdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..].
2. Apstiprināt ar šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.35. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
4. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Meķi”, Liepupes pagastā atkārtotas izsoles rīkošanu,
izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs, A.Ilgavīzis)
Ņemot vērā 2015.gada 29.janvāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas protokolu Nr. 3, ar kuru izsole īpašumam „Meķi”, Liepupes pagastā atzīta
par nenotikušu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka rīkot otro
izsoli ar augšupejošu soli var institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants),
var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem, saskaņā ar 2015.gada 11.februāra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Meķi”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 010 0070,
atkārtotas izsoles sākumcenu, samazinot to par 20% no iepriekšējās izsoles sākuma cenas
(kas bija noteikta– Eur 5 700 (pieci tūkstoši septiņi simti euro)), un noteikt otrās izsoles sākumcenu –
Eur 4560 (četri tūkstoši pieci simti sešdesmit euro).
2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.36. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
5. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Melbārži”, Liepupes pagastā trešās izsoles rīkošanu,
izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(ziņo A.Ilgavīzis)
Ņemot vērā 2015.gada 29.janvāra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas protokolu Nr. 2, ar kuru izsole īpašumam „Melbārži”, Liepupes pagastā
atzīta par nenotikušu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta, otrās daļas pirmo punktu, kurā noteikts,
ka, ja rīko trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60
procentiem no nosacītās cenas, saskaņā ar 2015.gada 11.februāra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Melbārži”, Liepupes pagastā kadastra Nr. 6660 002 0075
izsoles sākumcenu, samazinot to par 60% no pirmās izsoles sākumcenas (kas bija noteikta– Eur
7 000 (septiņi tūkstoši euro)), un noteikt trešās izsoles sākumcenu – Eur 2800 (divi tūkstoši
astoņi simti euro).
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2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.37. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
6. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
(ziņo D.Straubergs, D.Būmane)
Izskatījusi SIA „Limbažu mērniecības birojs”, reģ. Nr.44103034016, 2015.gada 2.februāra
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/80) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma [..], sadalīšanai, un atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu
Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktam, 31.punktam un 55.punktam,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.panta pirmajai daļai, kā arī saskaņā ar 2015.gada 11.februāra Attīstības
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [..] sadalīšanai.
2.Pirms sadalīšanas nekustamais īpašums [..] sastāv no sešiem zemes gabaliem:
- 1.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] un platību 81,2 ha;
- 2.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] un platību 0,9 ha;
- 3.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] un platību 2,4 ha;
- 4.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] un platību 0,9 ha;
- 5.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] un platību 0,207 ha;
- 6.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] un platību 0,069 ha.
3.Nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās 1.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo
platību 81,2 ha, sadalīšanas rezultātā izveidotajai:
3.1. zemes ierīcības projektā projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar platību 10,9 ha (platība
precizējama pēc zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) noteikt sekojošu nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM
kods 0101) – 10,9 ha platībā.
3.2. zemes ierīcības projektā projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar platību 18,3 ha (platība
precizējama pēc zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) noteikt sekojošu nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM
kods 0201) – 18,3 ha platībā.
3.3. zemes ierīcības projektā projektētajai zemes vienībai Nr.3 ar platību 52,0 ha (platība
precizējama pēc zemes gabala instrumentālās uzmērīšanas dabā) noteikt sekojošu nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM
kods 0101) – 52,0 ha platībā.
4.Izveidot jaunu nekustamo īpašumu, piešķirot nosaukumu “Jasmīnkalni”, apvienojot:
- no 1.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] atdalīto jaunizveidoto zemes vienību Nr.1
ar platību 10,9 ha un zemes vienību Nr.2 ar platību 18,3 ha;
- 3.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] un platību 2,4 ha;
- 4.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] un platību 0,9 ha;
- 6.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] un platību 0,069 ha.
5.Saglabāt adresi un nosaukumu [..] ēkām, zemes vienībām un nekustamajam īpašumam, kas
veidojas no:
- dalīšanas rezultātā jaunizveidotās zemes vienības Nr.3 ar platību 52,0 ha;
- 2.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un platību 0,9 ha;
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- 5.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un platību 0,207 ha.
Lēmums Nr.38. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
7. §
Par Salacgrīvas novada domes pieņemto lēmumu par īpašumu nodošanu atsavināšanai
atcelšanu un īpašumu atjaunošanu ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā
Pamatojoties uz bilancē esošajiem datiem un to, ka pašvaldības īpašumi Miera iela 1A,
Ainažos, „Burinieki”, Liepupes pagastā, Tīruma iela 3, Salacgrīvā un Tirgus iela 9, Salacgrīvā nav
atsavināti, kā arī ņemot vērā 2015.gada 11.februāra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus,
atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt 2010.gada 17.janvāra lēmumu Nr.611 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes
starpgabala Ainažos, Miera ielā 1A nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu”.
2. Atcelt 2014.gada 18.jūnija lēmumu Nr.195 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma Liepupes pagastā, „Burinieki” atsavināšanu” .
3. Atcelt 2014.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.113 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma Tīruma iela 3, Salacgrīvā atsavināšanu”.
4. Atcelt 2014.gada 21.maija lēmumu Nr.150 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tirgus
iela 9, Salacgrīvā nodošanu atsavināšanai izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu”.
5. Atjaunot lēmumā minētos īpašumus Salacgrīvas novada domes ilgtermiņa ieguldījumu
sastāvā.
Lēmums Nr.39.
8. §
Par pašvaldības īpašuma Priežu ielā 4, Salacgrīvā uzņemšanu bilancē
1.[..] tika konstatēts:
1.1.Īpašums Priežu ielā 4, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 007 0106 ir reģistrēts uz pašvaldības vārda
Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 739.
1.2.Īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apz. 6615 007 0106 602 kv.m platībā un
viendzīvokļa mājas ar kopējo platību 58,3 kv.m platībā.
2.Saskaņā ar Nekustamā īpašuma nodaļā esošo informāciju un to, ka 1999.gada 14.aprīlī ar
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmumu (protokols 4§13) īpašums Priežu ielā 4
izslēgts no domes bilance, bet privatizācijas process nav pabeigts, balstoties uz likuma „Par
dzīvojamo māju privatizāciju” un 2015.gada 11.februāra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Uzņemt Salacgrīvas novada domes bilancē īpašumu Priežu iela 4, Salacgrīvā.
Lēmums Nr.40. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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9. §
Par īres tiesību piešķiršanu [..]
[..]
2.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”,
MK noteikumu Nr. 735 ”Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2 punktu, kas nosaka, ka
apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo
noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā un saskaņā ar
2015.gada 11.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
2.1.Piešķirt īres tiesības [..] (personas kods [..]) uz viendzīvokļa mājas ar kopējo platību 58,3 kv.m
platībā.
2.2.Noteikt viendzīvokļa mājas īres maksu 0,20 euro par vienu kvadrātmetru mēnesī.
2.3. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā
MK noteikumu Nr. 735 ”Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2 punktā noteikto
(28 euro gadā).
2.4. Papildus zemes nomas maksai nomnieks maksā arī likumā noteikto pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
2.3.Noteikt īres līguma termiņu – 3 gadi.
Lēmums Nr.41.
10. §
Par grozījumiem ar SIA „ENERGOLUX” noslēgtajā 2013.gada 6.jūnija deleģēšanas līgumā
Nr. 3-25.3/320 un 2014.gada 21.augusta deleģēšanas līgumā Nr. 3-25.3/514
(ziņo D.Lejniece, D.Straubergs, J.Cīrulis, J.Auziņš)
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi SIA „ENERGOLUX” (Reģ. Nr. 40103511350,
juridiskā adrese: „Vecvimbas 1”, Berģi, Garkalnes novads) 04.02.2015.iesniegumu par
nepieciešamo grozījumu veikšanu 2013.gada 6.jūnija deleģēšanas līgumā Nr. 3-25.3/320 un
2014.gada 21.augusta deleģēšanas līgumā Nr. 3-25.3/514, ņemot vērā Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras 19.01.2015. lēmuma Nr. 9.2-1.1/343SF un lēmuma Nr. 9.2-1.1/342SF, kuru
adresāts ir SIA „ENERGOLUX”, 3.punkta nosacījumus, saskaņā, ar kuru atbilstoši Ministru
kabineta noteikumu Nr.824 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu
efektivitātes paaugstināšanai” projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām”
29.2.14.apakšpunktu, ja atbalstu piešķir saskaņā ar šo noteikumu 1.1 2. apakšpunktu, projekta
iesniedzējam jāiesniedz līgums, kas noslēgts ar pašvaldību, vai pašvaldības lēmumu par to, ka
projekta iesniedzējam ir deleģēts pārvaldes uzdevums sniegt sabiedrisko pakalpojumu – nodrošināt
siltumapgādi. Attiecīgajā līgumā par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu sniegt sabiedrisko
pakalpojumu vai pašvaldības lēmumā par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu sniegt sabiedrisko
pakalpojumu jānorāda visi iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu 29.2.14.apakšpunktā
minētie nosacījumi. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu, ceturto daļu, Enerģētikas likuma 51.panta pirmo daļu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, un saskaņā ar 2015.gada 11.februāra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
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Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt šādus grozījumus 2013.gada 6.jūnija deleģēšanas līgumā Nr. 3-25.3/320, kas
noslēgts starp Salacgrīvas novada domi un SIA „ENERGOLUX’:
1.1. Papildināt deleģēšanas līgumu ar 1.1.punktu šādā redakcijā:
„1.1. Pilnvarotajai personai ir tiesības Pašvaldības administratīvās teritorijas Salacgrīvas
pilsētā īstenot Līguma 1.punktā deleģētos pārvaldes uzdevumus un sniegt Līguma 1.punktā
noteiktos sabiedriskos pakalpojumus tiem pakalpojuma saņēmēju objektiem, kas noteikti Līguma
1.punktā.”
1.2. Papildināt deleģēšanas līgumu ar 3.10.punktu šādā redakcijā:
„3.10. var saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus, kas ir investīcijas sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības (kompensācijas) maksājumu aprēķināšana,
kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības (kompensācijas) maksājuma pārmaksas novēršana un
atmaksāšana notiek atbilstoši Eiropas Savienības direktīvās un normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, kas nosaka prasības Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanu sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēja saimnieciskās darbības nodrošināšanai.”
1.3. Izteikt deleģēšanas līguma 26.punktu šādā redakcijā:
„26. Puses līgumu var uzteikt, neievērojot uzteikuma termiņu, ja otrs līdzējs rupji pārkāpj
līguma noteikumus vai arī pastāv citi svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt līguma attiecības, kā arī
gadījumā, ja otrs līdzējs pasludināts par maksātnespējīgu, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tml.”
1.4. Papildināt deleģēšanas līgumu ar 27.2 punktu šādā redakcijā:
„27.2 Izpildot Līgumu, tiek piemērots Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmums
2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts
atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem,
kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.”
2. Apstiprināt vienošanās projektu par grozījumiem 2013.gada 6.jūnija deleģēšanas līgumā
Nr. 3-25.3/320, saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu.
3. Izdarīt šādus grozījumus 2014.gada 21.augusta deleģēšanas līgumā Nr. 3-25.3/514, kas
noslēgts starp Salacgrīvas novada domi un SIA „ENERGOLUX’:
3.1.Papildināt deleģēšanas līgumu ar 1.1.punktu šādā redakcijā:
„1.1. Pilnvarotajai personai ir tiesības Pašvaldības administratīvās teritorijas Liepupes
pagastā īstenot Līguma 1.punktā deleģētos pārvaldes uzdevumus un sniegt Līguma 1.punktā
noteiktos sabiedriskos pakalpojumus tiem pakalpojuma saņēmēju objektiem, kas noteikti Līguma
1.puntkā.”
3.2.Papildināt deleģēšanas līgumus ar 3.10.punktu šādā redakcijā:
„3.10. var saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus, kas ir investīcijas sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības (kompensācijas) maksājumu aprēķināšana,
kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības (kompensācijas) maksājuma pārmaksas novēršana un
atmaksāšana notiek atbilstoši Eiropas Savienības direktīvās un normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, kas nosaka prasības Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanu sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēja saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
3.3. Papildināt deleģēšanas līgumu ar 27.1 punktu šādā redakcijā:
„27.1 Izpildot Līgumu, tiek piemērots Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmums
2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts
atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem,
kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.
4. Apstiprināt vienošanās projektu par grozījumiem 2014.gada 21.augusta deleģēšanas
līgumā Nr. 3-25.3/514, saskaņā ar lēmuma 2.pielikumu.
5. Noslēgt vienošanos par grozījumiem 2013.gada 6.jūnija deleģēšanas līgumā Nr. 325.3/320 un 2014.gada 21.augusta deleģēšanas līgumā Nr. 3-25.3/514 pēc vienošanās projektu
saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
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Lēmums Nr.42. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegums uz 5 lp. pievienoti protokolam.
11. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma
naudas dzēšanu [..]
[..]
4. Likumā ,,Par nodokļiem un nodevām" 25.panta trešā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma
naudas un nokavējuma naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības, savukārt šī panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka nodokļa parādus var dzēst
fiziskai personai - nodokļa maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un
nokavējuma naudas.
5.Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām"
25.panta trešo daļu un pirmās daļas 3. punktu, saskaņā ar 2015.gada 11.februāra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Dzēst [..] nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes lietojumu [..], kas atrodas [..] ar
kadastra Nr. [..] – pamatparādu EUR 13.08, pamatparāda palielinājumu EUR 0.65 un nokavējuma
naudu EUR 12.41. Kopējā dzēsuma summa – EUR 26.14 (divdesmit seši eiro un 14 eiro centi).
Lēmums Nr.43.
12. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma
naudas dzēšanu [..]
[..]
4. Likumā ,,Par nodokļiem un nodevām" 25.panta trešā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma
naudas un nokavējuma naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības, savukārt šī panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka nodokļa parādus var dzēst
fiziskai personai - nodokļa maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un
nokavējuma naudas.
5.Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām"
25.panta trešo daļu un pirmās daļas 3. punktu, saskaņā ar 2015.gada 11.februāra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Dzēst [..] nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes lietojumu [..], kas atrodas [..] ar
kadastra Nr. [..] – pamatparādu EUR 118.25, pamatparāda palielinājumu EUR 2.26 un
nokavējuma naudu EUR 87.79. Kopējā dzēsuma summa – EUR 208.30 (divi simti un septiņi
eiro un 30 eiro centi).
Lēmums Nr.44.
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13. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma
naudas dzēšanu [..]
[..]
4. Likumā ,,Par nodokļiem un nodevām" 25.panta trešā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma
naudas un nokavējuma naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības, savukārt šī panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka nodokļa parādus var dzēst
fiziskai personai - nodokļa maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un
nokavējuma naudas.
5.Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām"
25.panta trešo daļu un pirmās daļas 3. punktu, saskaņā ar 2015.gada 11.februāra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Dzēst [..] nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes lietojumu [..], kas atrodas [..] ar
kadastra Nr. [..] – pamatparādu EUR 611.90, pamatparāda palielinājumu EUR 30.94 un
nokavējuma naudu EUR 580.07. Kopējā dzēsuma summa – EUR 1222.91 (viens tūkstotis divi
simti divdesmit divi eiro un 91 eiro cents).
Lēmums Nr.45.
14. §
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu laušanu ar individuālo komersantu „Sēre”
(ziņo D.Straubergs)
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi IK „Sēre” (reģ.Nr.44102033526) individuālā
komersanta [..] 2015.gada 3.februāra iesniegumu (reģ. 2015.gada 3.februārī reģ.Nr.3-16.2/69) ar
lūgumu lauzt 2013.gada 7.februāra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.8-2.2/68 Rīgas
jūras līča piekrastes ūdeņos.
Pamatojoties uz 2015.gada 11.februāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Uz rakstveida vienošanās pamata lauzt 2013.gada 7.februāra rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumu Nr.8-2.2/68 Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos ar IK „Sēre”, reģ.Nr.
44102033526, ar 2015.gada 27.februāri.
Lēmums Nr.46. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
15. §
Par 2010.gada 24.marta rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma Nr.8-2.2/103 laušanu
1. Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
tika konstatēts, ka:
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1.1. 2010.gada 24.martā starp Salacgrīvas novada domi, kā iznomātāju, un zvejnieku
saimniecību „Stiebri” (Reģ.Nr.410102964, juridiskā adrese: „Stiebri”, Liepupes pagasts,
Salacgrīvas novads), kā nomnieku, noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr.82.2/103 (turpmāk tekstā- Līgums) par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanu Rīgas jūras
līča piekrastē līdz 2015.gada 31.decembrim.
1.2. Īstenojot Līgumā piešķirtās rūpnieciskās zvejas tiesības, nomniekam 2010.gadā tika
piešķirts zvejas limits Rīgas jūras līcī uz vienu reņģu tīklu un diviem zivju tīkliem,
2011.gadā, 2012.gadā, 2013.gadā un 2014.gadā tika piešķirts zvejas limits Rīgas jūras līcī
uz diviem zivju tīkliem.
1.3. 2014.gada 20.janvārī nomniekam beidzās Zemkopības ministrijas izsniegtā speciālā atļauja
(licence) Nr.ZK-2/156 (turpmāk tekstā-Licence) par tiesībām nodarboties ar komercdarbību
zvejniecībā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos.
1.4. Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta nosacījumiem, tiesības nodarboties ar rūpniecisko
zveju Latvijas Republikas ūdeņos Latvijas Republikas juridiskās personas iegūst,
pamatojoties uz zvejas tiesību nomas līgumu ar valsts vai pašvaldības institūciju par zvejas
tiesību nodošanu (iznomāšanu) un saņemot zvejas atļauju (licenci). Līguma 3.3.
apakšpunkts nosaka, ka nomnieka pienākums ir nesākt iznomāto zvejas tiesību izmantošanu
pirms zvejas atļaujas (licences) saņemšanas.
1.5. Ņemot vērā iepriekš minēto, un to, ka zvejnieku saimniecībai „Stiebri” nav spēkā esoša
zvejas tiesību atļauja (licence), zvejnieku saimniecība nav tiesīga sākt izmantot iznomātās
zvejas tiesības pēc Licences darbības termiņa beigām.
1.6. 2014.gada 29.jūlijā Salacgrīvas novada domes darbiniece Gunta Kristiņa sazinājās ar
nomnieku, jautājot, vai nomnieks ir nokārtojis licenci un aicināja nokārtot dokumentus līdz
jaunai zvejas sezonai. 2014.gada 14.novembrī atkārtoti telefoniski sazinoties ar nomnieku,
nomnieks informēja, ka licenci nokārtot nevarot. Aicinājumam rakstīt iesniegumu līguma
laušanai, nomnieks neatsaucās.
1.7. 2014.gadā Nomnieks izņēma līguma protokolu par zvejas limita un nomas maksu un ir
veicis visus nomas maksājumus.
1.8. Nosūtot 2015.gafa 09.janvārī vēstuli Nr. 3-16.2/3 zvejnieku saimniecības „Stiebri”
īpašnieks [..] tika uzaicināts uz attīstības komitejas sēdi.
1.9. Ar 18.12.2014. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. 18-8/195850,
pamatojoties uz zvejnieku saimniecības „Stiebri” pieteikumu par darbības izbeigšanas
ierakstīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā, reģistrēta zvejnieku saimniecības „Stiebri”
darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, pamatojoties uz īpašnieka
15.12.2014.lēmumu Nr. 1.
1.10. Nosūtot 2015.gada 22.janvārī vēstuli Nr. 3-16.2/49, zvejnieku sabiedrībai „Stiebri”,
īpašnieks tika aicināts atkārtoti izteikt viedokli rakstiski līdz 2015.gada 6.februārim.
Aicinājumam īpašnieks neatsaucās.
2. Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties Zvejniecības likuma 8.panta pirmā punkts
1.apakšpunktu un otro punktu, likuma „Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai
zvejnieka saimniecību” 21.pantu, 2010.gada 24.marta rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma
Nr.8-2.2/103 7.3.1. apakšpunktu, 2015.gada 21.janvāra un 11.februāra Attīstības un Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
lauzt 2010.gada 24.marta rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.8-2.2/103 Rīgas jūras
līča piekrastes ūdeņos ar [..] zvejnieku saimniecību „Stiebri” (Reģ.Nr.410102964, juridiskā adrese:
„Stiebri”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads).
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3.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, 189.pantu lēmumu viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Lēmums Nr.47. Administratīvais akts uz 1 lp. pievienots protokolam.
16. §
Par projekta iesniegšanu Zivju fonda atbalstītajā pasākumā „Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, saskaņā ar
2015.gada 11.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties Zivju fonda atklātajā projektu konkursā pasākumā „Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta
makšķerēšana” ar projektu „Nēģu populācijas pavairošana Salacas upē”.
2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 3640,00.
3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 3640,00.
4. Pašvaldības līdzfinansējums 13 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 473,00 (četri
simti septiņdesmit trīs eiro, 00 centi).
Lēmums Nr.48. Projekta tāme uz 1 lp. pievienota protokolam.
17. §
Par projekta iesniegšanu Zivju fonda atbalstītajā pasākumā „Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, saskaņā ar
2015.gada 11.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties Zivju fonda atklātajā projektu konkursā pasākumā „Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta
makšķerēšana” ar projektu „Taimiņu populācijas pavairošana Salacā”.
2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas EUR 1870,00.
3. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 1870,00.
4. Pašvaldības līdzfinansējums 12,83 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. EUR 240,00
(divi simti četrdesmit eiro, 00 centi).
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Lēmums Nr.49. Projekta tāme uz 1 lp. pievienota protokolam.
18. §
Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskā mūzikas festivāla fonda rīkotajam 6. Salacgrīvas
klasiskās mūzikas festivālam 2015.gadā no 24.jūlija līdz 2.augustam
Izskatījusi Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda valdes locekles Ilgas Tiesneses
2015.gada 15.janvāra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/24) par finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskā
mūzikas fonda rīkotajam 6. Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālam 2015.gadā no 24.jūlija līdz
2.augustam, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi
Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas
apstiprināts 19.08.2009. ar domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2015.gada 19.janvāra Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 11.februāra Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Normunds Tiesnesis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda 2015.gadā no 24.jūlija līdz 2.augustam
rīkoto 6. Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālu ar 19’000 EUR (deviņpadsmit tūkstoši euro):
1.1.Finansējot Salacgrīvas vidusskolas telpu izmantošanu nometnes vajadzībām 7’293 EUR
(septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit trīs euro) apmērā – finansējumu papildus iekļaujot
Salacgrīvas vidusskolas budžetā.
1.2.Finansējot pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” telpu izmantošanu nometnes
vajadzībām 5’314 EUR ( pieci tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro) apmērā – finansējumu
papildus iekļaujot pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” budžetā.
1.3.Piešķirot 6’393 EUR (seši tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs euro) Salacgrīvas klasiskās
mūzikas festivāla fondam pārējo meistarklašu nometnes izmaksu segšanai.
2. Lēmuma 1.1.punktā un 1.2.punktā minētais finansējuma apjoma lielums tiek precizēts atbilstoši
nometnes meistarklašu audzēkņu skaitam, attiecīgi precizējot 1.3.punktu tā, lai kopējais
finansējuma apjoms būtu lēmuma 1.punktā noteiktajā apmērā.
3. Salacgrīvas klasiskas mūzikas festivāla fondam ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada
vārdu.
4. Slēgt līgumu par 1.3.punktā minētā finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas klasiskās mūzikas
festivāla fondam (reģ.Nr. 40008231937) un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.50. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
19. §
Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „Ainažu Kauss - 2015”
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par
lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece S.Eglīte.
Izskatījusi biedrības „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” (reģ. Nr.40008132166)
valdes priekšsēdētāja G.Kopštāla 2014.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/ 626) par
finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „Ainažu Kauss -2015”, kas 2015.gada 16.janvārī
papildināts ar pielikumu (reģ.Nr.3-16.2/43), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek
iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un
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sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts ar 19.08.2009. domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar
2014.gada 8.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2015.gada 21.janvāra un
11.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Dace Martinsone balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt motokrosa sacensībām „Ainažu kauss -2015” finansiālu atbalstu 4600 euro (četri
tūkstoši seši simti euro). Ja „Ainažu kauss – 2015” ir arī Latvijas kausa posms, piešķirt
papildus finansiālo atbalstu 2800 euro (divi tūkstoši astoņi simti euro).
2. Biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” ir pienākums popularizēt
Salacgrīvas novada vārdu, informēt domes informācijas nodaļu par sacensībām, novada
sportistu dalību tajās un sasniegtajiem rezultātiem.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” par finansējuma
piešķiršanu un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
4. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieci vispārīgos jautājumos Skaidrīti Eglīti parakstīt
lēmuma 3.punktā minēto līgumu.
Lēmums Nr.51. Iesniegumi uz 7 lp. pievienoti protokolam.
20. §
Par finansiālu atbalstu biedrības „Smiltis pa gaisu” rīkotajiem pasākumiem 2015.gadā
Izskatījusi Salacgrīvas biedrības „Smiltis pa gaisu” 2014.gada 10.oktobra iesniegumu
(reģ.Nr. 3-16.2/579) par finansiālu atbalstu biedrības rīkotajiem pasākumiem 2015.gadā,
pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas
novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts
19.08.2009. ar domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2014.gada 8.decembra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai „Smiltis pa gaisu” 609.60 euro (seši simti deviņi euro, 60 centi) 2015.gadā
rīkoto pasākumu atbalstam.
2. Salacgrīvas novada biedrībai „Smiltis pa gaisu” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas
novada vārdu.
3. Slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu ar biedrību „Smiltis pa gaisu” (reģ.Nr.
50008192881) un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.52. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.
21. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Dzintarlāse”
Izskatījusi biedrības „Dzintarlāse” (reģ. Nr.40008101772) valdes locekles M.Sāres
2014.gada 15.oktobra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/587), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību,
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kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar
domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2014.gada 8.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un 2015.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Dzintarlāse” ar 530 euro (pieci simti trīsdesmit euro).
2. Biedrībai „Dzintarlāse” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri
informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes
lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Dzintarlāse” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.53. Iesniegums uz 13 lp. pievienots protokolam.
22. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sprints A”
Izskatījusi biedrības „Sprints A” (reģ. Nr.40008156179) valdes priekšsēdētājas G.Bērziņas
2014.gada 17.oktobra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/593), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību,
kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar
domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2014.gada 8.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un 2015.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Sprints A” ar 815 euro (astoņi simti piecpadsmit euro).
2. Biedrībai „Sprints A” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt
domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu
Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta
nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sprints A” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.54. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
23. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss””
Izskatījusi biedrības „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” (reģ. Nr.40008131917) valdes
priekšsēdētājas L.Tomsones 2014.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/640), pamatojoties uz
Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas
apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2014.gada 8.decembra Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
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Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” ar 1500 euro (viens tūkstotis pieci simti
euro).
2. Biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada
vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot
17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma
saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” par finansējuma piešķiršanu un
par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.55. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.
24. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Zviedru ceļš”
Izskatījusi Salacgrīvas biedrības „Zviedru ceļš” (reģ.Nr. 40008189697) 2014.gada
24.oktobra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/604), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes
lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2014.gada 8.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un 2015.gada 21.janvāra. Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai „Zviedru ceļš” 100 euro (viens simts euro).
2. Biedrībai „Zviedru ceļš” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri
informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes
lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu ar biedrību „Zviedru ceļš” un finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.56. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.
25. §
Par finansiālu atbalstu Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva”
Izskatījusi Saviesīgās biedrības „Svētupes Lauva” (reģ. Nr.40008151063) valdes
priekšsēdētājas L.Rozenbergas 2014.gada 27.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/607), pamatojoties
uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas
apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2014.gada 8.decembra Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
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Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Saviesīgo biedrību „Svētupes Lauva” ar 565 euro (pieci simti sešdesmit pieci
euro).
2. Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva” ir pienākums veicināt izglītības, sporta, interešu kopu
veidošanos, iesaistot visu vecumu iedzīvotājus, veidot kultūrvidi, kas rosinātu iedzīvotājus
iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri
informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes
lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar Saviesīgo biedrību „Svētupes Lauva” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.57. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam.
26. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA”
Izskatījusi biedrības „Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA” (reģ. Nr. 40008122172)
valdes priekšsēdētājas G.Upītes - Vīksnas 2014.gada 28.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/611
pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2014.gada
8.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 21.janvāra Finanšu
komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA” ar 1320 euro (viens
tūkstotis trīs simti divdesmit euro).
2. Biedrībai „Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA” ir pienākums popularizēt
Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības
aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par
kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos
finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Salacgrīvas austrumu deju studija HASANA” par finansējuma
piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.58. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.
27. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Kuivižu jahtklubs”
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu un priekšsēdētāja vietnieci
vispārīgos jautājumos S.Eglīti, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja
vietnieks J.Cīrulis.
Izskatījusi biedrības „Kuivižu jahtklubs” (reģ. Nr. 40008141065) valdes priekššedētāja Arņa
Viļļas 2014.gada 31.oktobra iesniegumu, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas
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novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu
Nr.321, saskaņā ar 2015.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12
deputāti (Jānis Cīrulis, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte balsojumā
nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Kuivižu jahtklubs” ar 2’000 euro (divi tūkstoši euro).
2. Biedrībai „Kuivižu jahtklubs” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri
informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes
lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Kuivižu jahtklubs” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
4. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli parakstīt lēmuma
3.punktā minēto līgumu.
Lēmums Nr.59. Iesniegumi uz 9 lp. pievienots protokolam.
28. §
Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada redzes invalīdu grupai
Izskatījusi Salacgrīvas novada redzes invalīdu grupas vadītājas F.Mennikas 2014.gada
22.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/616), pamatojoties uz 2014.gada 8.decembra Sociālo un
veselības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2015.gada
21.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Salacgrīvas novada redzes invalīdu grupas aktivitātes ar 200 euro (divi simti euro).
2. Finansējumu paredzēt sociālā dienesta budžetā.
Lēmums Nr.60. Iesniegumi uz 6 lp. pievienoti protokolam.
29. §
Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas lauku sieviešu biedrībai „Mežābele”
Izskatījusi Salacgrīvas lauku sieviešu biedrības „Mežābele” (reģ. Nr. 40008075747)
vadītājas R Birkenbergas 2014.gada 29.oktobra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/617), pamatojoties uz
Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas
apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2014.gada 8.decembra Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Salacgrīvas lauku sieviešu biedrību „Mežābele” ar 900 euro (deviņi simti euro).
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2. Salacgrīvas lauku sieviešu biedrībai „Mežābele” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas
novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm,
ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma
saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas lauku sieviešu biedrību „Mežābele” par finansējuma piešķiršanu
un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.61. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.
30. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Marmots”
Izskatījusi biedrības „Marmots” valdes priekšsēdētāja Sanda Birkenberga 2014.gada
29.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/618), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes
lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2014.gada 8.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un 2015.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Marmots” ar 800 euro (astoņi simti euro).
2. Biedrībai „Marmots” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt
domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu
Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta
nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Marmots” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.62. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam.

31. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam”
Izskatījusi biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” (reģ. Nr. 40008144343) valdes
priekšsēdētāja M.Kalniņa un valdes locekļa J.Berga 2014.gada 29.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.316.2/619), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta
nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar
2014.gada 8.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 21.janvāra
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Atbalstīt biedrību „Sports Salacgrīvas novadam” ar 1500 euro (viens tūkstotis pieci simti
euro).
2. Biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014.
ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada
dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sports Salacgrīvas novadam” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.63. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.
32. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Vidzemes zvejnieku biedrība”
Izskatījusi biedrības „Vidzemes zvejnieku biedrība” valdes locekļa Ilmāra Lielmaņa
2014.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/620) un 2015.gada 5.janvāra iesniegumu (reģ.
Nr.3-16.2/2), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta
nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar
2014.gada 8.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 21.janvāra
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 655 euro (seši simti piecdesmit pieci euro) „Vidzemes zvejnieku biedrība”
aktivitātēm Salacgrīvas novadā.
2. Biedrībai„ Vidzemes zvejnieku biedrība” pienākums popularizēt Salacgrīvas novadu,
regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot
17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma
saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar „Vidzemes zvejnieku biedrību” par finansējuma piešķiršanu biedrībai un
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.64. Iesniegumi uz 12 lp. pievienoti protokolam.
33. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai ”SUPERAKTĪVS”
Izskatījusi biedrības „SUPERAKTĪVS” (reģ. Nr. 40008161343) pārstāvja A.Treija
2014.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/639), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību,
kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar
domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2014.gada 8.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un 2015.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
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1. Atbalstīt biedrību „SUPERAKTĪVS” ar 1025 euro (viens tūkstotis divdesmit pieci euro).
2. Biedrībai „SUPERAKTĪVS” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri
informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes
lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „SUPERAKTĪVS” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.65. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
34. §
Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai
Izskatījusi Salacgrīvas novada pensionāru biedrības (reģ.Nr.40008104251) valdes
priekšsēdētājas A.Kirhenšteines 2014.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/622),
pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2014.gada
8.decembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas, 2015.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aija Kirhenšteine balsojumā nepiedalās,
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 4270 euro (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit euro) Salacgrīvas novada
pensionāru biedrības aktivitāšu atbalstam un 2840 euro (divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit
euro) Salacgrīvas novada gadskārtējo novada senioru svētku rīkošanai, saskaņā ar
Salacgrīvas novada pensionāru biedrības iesniegto pasākumu izdevumu tāmi.
2. Deleģēt Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai rīkot gadskārtējos novada senioru svētkus.
3. Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014.
ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada
dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
4. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas novada pensionāru biedrību par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.66. Iesniegumi uz 7 lp. pievienoti protokolam.
35. §
Par finansiālu atbalstu foto biedrībai ”Salacgrīva”
Izskatījusi foto biedrības „Salacgrīva” (reģ. Nr.40008125484) valdes priekšsēdētājas
L.Gulbes 2014.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/638), pamatojoties uz Nolikumu „Par
kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts
17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2014.gada 8.decembra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits), PRET – nav, ATTURAS – nav, Normunds Tiesnesis
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balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt foto biedrību „Salacgrīva” ar 1255 euro (viens tūkstotis divi simti piecdesmit pieci
euro).
2. Foto biedrībai „Salacgrīva” ir pienākums popularizēt fotogrāfiju kā mākslu, mācīt jaunos
fotogrāfus, 2015.gadā organizēt vismaz trīs fotoizstādes Salacgrīvā, popularizēt Salacgrīvas
novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm,
ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma
saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar foto biedrību „Salacgrīva” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.67. Iesniegumi uz 7 lp. pievienoti protokolam.
36. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Vecāki- Ainažu jaunatnei”
Izskatījusi biedrības „Vecāki – Ainažu jaunatnei” (reģ. Nr.50008142611) valdes
priekšsēdētājas I.Čekaļinas 2014.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/641), pamatojoties uz
Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas
apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2014.gada 8.decembra Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Inga Čekaļina balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Vecāki – Ainažu jaunatnei” ar 500 euro (pieci simti euro).
2. Biedrībai „Vecāki – Ainažu jaunatnei” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014.
ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada
dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Vecāki – Ainažu jaunatnei” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.68. Iesniegumi uz 6 lp. pievienoti protokolam.
37. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „SALACA””
Izskatījusi biedrības „Sporta klubs „SALACA”” (reģ. Nr.40008131762) valdes
priekšsēdētāja M.Volksona 2014.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/633), pamatojoties uz
Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas
apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2014.gada 8.decembra Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
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Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Sporta klubs „SALACA”” ar 2846 euro (divi tūkstoši astoņi simti
četrdesmit seši euro).
2. Biedrībai „Sporta klubs „SALACA”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014.
ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada
dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sporta klubs „SALACA”” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.69. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.
38. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Mēs Korģenei”
Izskatījusi biedrības „Mēs Korģenei” (reģ. Nr.40008140708) pārstāves I.Baumanes
2014.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/630), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību,
kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar
domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2014.gada18.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un 2015.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Mēs Korģenei” ar 2618 euro (divi tūkstoši seši simti astoņpadsmit euro).
2. Biedrībai „Mēs Korģenei” ir pienākums organizēt kultūras un sporta pasākumus
iedzīvotājiem, popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas
nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321
apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Mēs Korģenei” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma
izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.70. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam.
39. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Veixmes””
Izskatījusi biedrības „Sporta klubs „Veixmes”” (reģ. Nr.40008145777) valdes priekšsēdētāja
A.Pavlovska 2014.gada 22.oktobra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/645), pamatojoties uz Nolikuma
„Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts
17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, 5.9. punktu un ņemot vērā to, ka finanšu pieprasījumā
norādītais izlietojuma mērķis ir domes atbalstīta prioritāte, kuras realizēšanai ir nepieciešams
finansējums, kā arī saskaņā ar 2014.gada 8.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un 2015.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
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Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Sporta klubs „Veixmes”” ar 3335 euro (trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit
pieci euro).
2. Biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu,
regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm ievērot 17.09.2014. ar
domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sporta klubs „Veixmes”” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.71. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam.
40. §
Par finansiālu atbalstu biedrības ”Sporta klubs „Veixmes”” dalībai florbola turnīrā
Dresdenē, Vācijā 2015.gadā
Izskatījusi biedrības „Sporta klubs „Veixmes”” 2014.gada 22.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.
3-162/643) par finansiālu atbalstu biedrības dalībai florbola turnīrā Dresdenē, Vācijā 2015.gadā,
pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas
novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts
19.08.2009. ar domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2014.gada 8.decembra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt 285 euro (divi simti astoņdesmit pieci euro) dalībai florbola turnīrā Dresdenē,
Vācijā 2015.gadā.
2. Biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu.
3. Slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu ar biedrību „Sporta klubs „Veixmes”” un
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.72.
41. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība”
Izskatījusi biedrības „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” (reģ. Nr.40008200481) valdes
locekļu Agnese Cimuškas un Ilzes Rubenes 2014.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/625)
un 2015.gada 5.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/2), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes
lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2014.gada 8.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un 2015.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
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Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” ar EUR 1500 (viens tūkstotis pieci
simti euro).
2. Atļaut biedrībai piešķirto finansējumu lietot biedrības darbinieku atalgojumam, lai
nodrošinātu kvalificēta speciālista piesaisti Daudzfunkcionāla bērnu un ģimeņu saieta
centrā.
3. Biedrībai „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas
novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm,
ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma
saņēmēja pienākumus.
4. Slēgt līgumu ar biedrību „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” par finansējuma piešķiršanu
un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.73. Iesniegumi uz 8 lp. pievienoti protokolam.
42. §
Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Svētciema attīstības biedrība”
Izskatījusi biedrības „Svētciema attīstības biedrība” (reģ. Nr. 40008158574) valdes
priekšsēdētājas M Liepiņas - Bērziņas 2014.gada 31. oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/628),
pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās
organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2014.gada
8.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2015.gada 21.janvāra un 11.februāra
Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Svētciema attīstības biedrība” ar 925 euro (deviņi simti divdesmit pieci
euro).
2. Biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada
vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot
17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā
Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma
saņēmēja pienākumus.
3. Slēgt līgumu ar biedrību „Svētciema attīstības biedrību” par finansējuma piešķiršanu un par
finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.74. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam.
43. §
Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas padotībā
esošo tiešās pārvaldes iestādi Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs un telpu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā
(ziņo D.Straubergs)
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas
padotībā esošo tiešās pārvaldes iestādes Rekrutēšanas un jaunsardzes centra 2014.gada
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20.novembra iesniegumu Nr. 2-1/526 par atbalsta sniegšanu Jaunsardzes kustībai, kā arī iesniegto
sadarbības līgumu, kas nepieciešams, lai varētu organizēt jaunsargu interešu izglītības programmu
īstenošanu un atbalstītu valsts aizsardzības mācības īstenošanu pašvaldības teritorijās, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta pirmo daļu,
saskaņā ar 2015.gada 19.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2015.gada
11.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt sadarbības līgumu (saskaņā ar pielikumu Nr.1) ar Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un
jaunsardzes centru par sadarbību jautājumu risināšanā, kas saistīti ar jaunatnes pilsoniskās
apziņas un personiskās līdzdalības prasmju veidošanas veicināšanā, 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 mācību paraugprogrammas īstenošanu Salacgrīvas novadā.
2. Noteikt pašvaldības kontaktpersonu par sadarbības līguma izpildi: Salacgrīvas novada domes
izpilddirektors Kaspars Ķemers.
3. Nodot bezatlīdzības lietošanā Rekrutēšanas un jaunsardzes centram jaunsargu nodarbībām,
iepriekš saskaņojot telpu izmantošanas grafiku ar pašvaldības kontaktpersonas, sekojošas telpas:
3.1. Salacgrīvas vidusskolas sporta zāli sporta nodarbībām;
3.2. Salacgrīvas vidusskolā telpas nodarbībām, jaunsargu instruktoram un inventāra glabāšanai;
3.3. Salacgrīvas Zvejnieku parka stadionu sporta nodarbībām.
Lēmums Nr.43. Pielikums uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
44. §
Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2015.gadā
(ziņo D.Straubergs, J.Cīrulis)
Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 54.punktu un 56.punktu,
2015.gada 19.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2015.gada 21.janvāra un
11.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Nodrošināt pašvaldības finansējumu 80’249 euro (astoņdesmit tūkstoši divi simti četrdesmit
deviņi euro) Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas (tālāk Sporta skola) 2015.gada
pamatbudžetam, atbilstoši Salacgrīvas novada audzēkņu skaitam, saskaņā ar iesniegto
budžeta pieprasījumu (pielikums Nr.1), papildus budžetā rezervējot 4’922 euro (četri
tūkstoši deviņi simti divdesmit divi euro), par kuru piešķiršanu tiek pieņemts atsevišķs
lēmums. Samazinoties pašvaldības budžetam, finansējuma apjoms var tikt samazināts.
2. Gadījumā, ja Limbažu novada pašvaldība samazina iesniegtajā budžeta pieprasījumā
(pielikums Nr. 1) noteikto pašvaldības finansējumu, Salacgrīvas novada pašvaldības
finansējuma apjoms var tikt samazināts proporcionāli Limbažu novada pašvaldības
finansējuma samazinājuma apjomam.
3. Saskaņā ar Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas iesniegto tāmi ar pielikumiem
(reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2015.gada 21.janvārī, reģ.Nr.3-18/17), piešķirt
Salacgrīvas novada sporta skolas audzēkņu programmai „Augstu sasniegumu sports” 20’271
euro (divdesmit tūkstoši divi simti septiņdesmit viens euro) starptautiskajām mācību –
treniņu nometnēm, dalībai Eiropas un Pasaules čempionātos, tai skaitā:
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2.1. dambrete – 6’011 euro;
2.2. vieglatlētika – 1’228 euro;
2.3. smaiļošana un kanoe airēšana – 11’832 euro;
2.4. sporta stipendija sportistam Kasparam Tīkleniekam 1’200 euro .
4. Noslēgt līgumu ar Sporta skolu par finansējuma piešķiršanu 2015.gada pamatbudžetam pēc
iestādes dibinātāju abpusējas budžeta tāmes saskaņošanas, līgumā atrunāt kārtību
finansējuma saņemšanai „Augstu sasniegumu sports” atbalstītām aktivitātēm.
Lēmums Nr.76. Pielikums uz 1 lp., programmas „Augstu sasniegumu sports” izdevumu tāme ar
pievienotajiem dokumentiem uz 8 lp. un iesniegumi un tiem pievienotie dokumenti uz 74 lp.
pievienoti protokolam.
45. §
Par nolikuma „Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to
apmēru” apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz 2015.gada 9.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2015.gada 11.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to
apmēru” saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu ar Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22.janvāra lēmumu Nr.23
(protokols Nr.1; 23.§) apstiprināto nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem
sasniegumiem sportā un to apmēru”.
Lēmums Nr.77. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
46. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
Pamatojoties uz sociālā dienesta vadītājas A.Holmas 2015.gada 15.janvāra iesniegumu
(reģ.Nr.3-18/16), Janas Zanderes 2015.gada 3.februāra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/75) Sanitas
Ozolas 2015.gada 21.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/39), saskaņā ar 2015.gada 9.februāra
Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2015.gada 11.februāra Finanšu komitejas atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt grozījumus 2014.gada 17.decembra
lēmumā Nr.454 ”Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta
izmantošanu” (ar grozījumiem lēmums Nr.19 no 28.01.2015):
1. Papildināt pielikumu Nr.3 „AUTOTRANSPORTA DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMAVALSTA BUDŽETA FINANSĒTO ASISTENTU PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANAI (litri
uz 100 km)” ar sekojošiem ierakstiem:
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2. Izteikt lēmuma 7.un 8.punktu šādā redakcijā:
„7. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.942 „Kārtība, kādā
piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” nosacījumiem valsts budžeta finansēto
asistentu pakalpojumu nodrošināšanai asistentiem, kas atbilstoši noslēgtajam uzņēmuma līgumam
(par asistenta pakalpojuma sniegšanu personai ar invaliditāti pašvaldībā) sniedz pakalpojumu
personai, izmantojot personīgo transportu, autotransporta degvielas patēriņa normas un limitus
nosaka Salacgrīvas novada domes izpilddirektors ar rīkojumu.
8. Sociālā dienesta vadītājam nodrošināt autotransportu, kuri noteikti izmantošanai asistenta
pakalpojuma sniegšanai, personai ar invaliditāti pašvaldībā, dokumentu noformēšanu un
iesniegšanu Salacgrīvas novada domē atbilstoši Salacgrīvas novada domes noteiktai dokumentu
aprites kārtībai.”
Lēmums Nr.78. Iesniegumi uz 6 lp. pievienoti protokolam.
47. §
Par Salacgrīvas novada Mērnieku bibliotēkas likvidēšanu
(ziņo D.Straubergs)
Salacgrīvas novada Mērnieku bibliotēka ir pašvaldības izveidota kultūras, izglītības un
informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras
ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un
citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, katoloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī
nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.
Izvērtējot Salacgrīvas novada Mērnieku bibliotēkas darbības lietderību un funkcijas izpildi
tika konstatēts, ka Mērnieku bibliotēkas apmeklētāju skaits ir ļoti neliels, t.i., 20 lietotāji, no kuriem
14 apmeklē Ainažu bibliotēku. Ainažu bibliotēku apmeklē arī citi bibliotēkas lietotāji no Ainažu
pagasta teritorijas, tai skaitā Mērnieku ciema. Mērnieku bibliotēkas atrašanās vieta ir vismaz divu
kilometru attālumā no Mērnieku ciema sabiedriskā centra, un iedzīvotājiem nokļūšana līdz
bibliotēkai nav praktiska. Mērnieku bibliotēka atrodas nomātās telpās nekustamā īpašumā
„Mērnieku skola”, Ainažu pagastā. Iepriekš minētais nekustamais īpašums ir privātīpašums, kurā
pārējās ēkas telpas nav remontētas un netiek apkurinātas. Pašvaldība nav plānojusi ieguldīt
līdzekļus šo telpu rekonstrukcijā. Ņemto vērā iepriekš minēto, pašvaldībai turpmāk nav lietderīgi
uzturēt Mērnieku bibliotēku un finansēt tās darbību.
No Latvijas Bibliotēku padomes 2015.gada 11.februārī saņemts 11.02.2015. atzinums Nr.
3.1.3-5/400 par Salacgrīvas novada Mērnieku bibliotēkas likvidēšanu saskaņā ar Bibliotēku likuma
6. panta trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības bibliotēku dibina, reorganizē un likvidē attiecīgā
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pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu. Latvijas Bibliotēku padome
neiebilst pret Salacgrīvas novada domes ieceri likvidēt Salacgrīvas novada Mērnieku bibliotēku.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, Bibliotēku likuma 6.panta trešo un ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 15.panta ceturtās daļas 5.punktu, saskaņā ar 2015.gada 9.februāra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas atzinumu un 2015.gada 11.februāra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Likvidēt Salacgrīvas novada pašvaldības iestādi Salacgrīvas novada Mērnieku bibliotēku
(nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods 90009230891, juridiskā adrese:
„Mērnieku skola”, Ainažu pagasts, Salacgrīvas novads).
2. Nodot Salacgrīvas novada Ainažu bibliotēkai Mērnieku bibliotēkas krājumu un tās
kompetencē esošo funkciju veikšanu.
3. Uzdod Ainažu pilsētas pārvaldes vadītājai Ilonai Jēkabsonei veikt nepieciešamās
darbības, kas saistītas ar Salacgrīvas novada Mērnieku bibliotēkas likvidāciju.
4. Par lēmuma izpildi noteikt atbildīgo Salacgrīvas novada domes izpilddirektoru Kasparu
Ķemeru.
Lēmums Nr.79. Latvijas Bibliotēku padomes vēstule uz 1 lp. pievienota protokolam.
48. §
Par Salacgrīvas novada Tūjas bibliotēkas un par Salacgrīvas novada Liepupes bibliotēkas
reorganizāciju
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās D.Straubergs, J.Cīrulis; izsakās H.I.Podziņa)
D.Martinsone ierosina izveidojamo bibliotēku nosaukt „Liepupes pagasta bibliotēka”.
Deputāti atbalsta D.Martinsones izteikto priekšlikumu.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar sekojošiem grozījumiem:
1)Lēmumprojekta 1.punktu izsakot: „Reorganizēt Salacgrīvas novada Tūjas bibliotēku un
Salacgrīvas novada Liepupes bibliotēku, izveidojot Salacgrīvas novada Liepupes pagasta bibliotēku
ar vienu struktūrvienību – Liepupes pagasta bibliotēkas Tūjas filiāli, un grāmatu izsniegšanas
punktu „Mežgravās”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā.”;
2)Lēmumprojekta 3.punktu izsakot: „Pēc lēmuma spēkā stāšanās apstiprināt Salacgrīvas novada
Liepupes pagasta bibliotēkas nolikumu jaunā redakcijā.”
Salacgrīvas novada Tūjas bibliotēka ir Salacgrīvas novada domes kultūras, izglītības un
informācijas iestāde, kura veic Salacgrīvas novada iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un
informatīvo apkalpošanu. Salacgrīvas novada Liepupes bibliotēka ir Salacgrīvas novada domes
kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic Salacgrīvas novada iedzīvotāju bibliotekāro,
bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu.
Iepazīstoties ar Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja A.Ilgavīža 16.02.2015. sniegto
atzinumu par bibliotēku reorganizāciju un Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkas vadītājas
Hedvigas Ineses Podziņas 13.02.2015. sniegto atzinumu par Liepupes un Tūjas bibliotēkas
reorganizāciju un Salacgrīvas novada bibliotēku statistiku, tika konstatēts, ka Liepupes pagasta
reģionā daudzus gadus pastāvēja tikai Liepupes bibliotēka, 2007.gadā tika atvērta vēl otra - Tūjas
bibliotēka. Ņemot vērā Tūjas bibliotēkas ģeogrāfisko atrašanās vietu, Tūjas bibliotēkas apmeklētāji
pārsvarā ir atpūtnieki. Lielākais bibliotēkas noslogojums ir tieši vasaras mēnešos. Ziemas periodā
apmeklētāju skaits ir neliels. Var secināt, ka Tūjas bibliotēka ir bibliotēka atpūtniekiem,
iebraucējiem. Salacgrīvas novada Liepupes bibliotēka atrodas Liepupes pagasta centrā un ir
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apmeklēta cauru gadu. Iepriekš minēto bibliotēku reorganizācijas rezultātā tiktu sekmēta darba
procesu plūsmas loģiska sakārtošana starp Tūjas un Liepupes bibliotēkām. Bibliotēkai būtu viens
vadītājs (direktors), kas pārraudzītu Liepupes reģiona abas bibliotēkas, novērstu darba procesa
dublēšanos (budžeta stādīšana, atskaites, grāmatu iegāde u.c.), kā arī būtu vienots, kopīgs redzējums
uz esošo situāciju Liepupē. Bibliotēku reorganizācijas rezultātā tiktu uzlabota bibliotēku darba
efektivitāte, panākta intensīvāka telpu izmantošana, palielināta bibliotēkas konkurētspēja, izveidota
komandas tipa vadība, bibliotēka strādātu pēc ilgtermiņa stratēģijas plāna, nezaudējot bibliotēkas
galvenos uzdevumus.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, Bibliotēku likuma 6.panta trešo daļu, saskaņā ar 2015.gada 9.februāra
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu un 2015.gada 11.februāra Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – 1 (Anda Alsberga), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Reorganizēt Salacgrīvas novada Tūjas bibliotēku un Salacgrīvas novada Liepupes
bibliotēku, izveidojot Salacgrīvas novada Liepupes pagasta bibliotēku ar vienu
struktūrvienību – Liepupes pagasta bibliotēkas Tūjas filiāli, un grāmatu izsniegšanas
punktu „Mežgravās”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā.
2. Lēmums stājas spēkā pēc atzinuma saņemšanas no Latvijas Bibliotēku padomes.
3. Pēc lēmuma spēkā stāšanās apstiprināt Salacgrīvas novada Liepupes pagasta bibliotēkas
nolikumu jaunā redakcijā.
4. Uzdot Salacgrīvas novada domes izpilddirektoram Kasparam Ķemeram veikt visas
nepieciešamās darbības, kas saistītas ar Salacgrīvas novada Tūjas bibliotēkas un
Salacgrīvas novada Liepupes bibliotēkas reorganizāciju.
Lēmums Nr.80. Atzinumi uz 3 lp. un deputātes D.Martinsones priekšlikumi uz 1 lp. pievienoti
protokolam.
49. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 621 „Par
Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”
(ziņo D.Straubergs, I.Lazdiņa)
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojekta 1.punta
1.1.apakšpunktu; 1.2.apakšpunktu; 1.4.apakšpunktu, 1.5.apakšpunktu un 1.6.apkašpunktu, un
2.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmuma Nr.621 „Par Salacgrīvas
novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” pielikumā Nr.1
„Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” izdarīt šādus
grozījumus:
1.1. Nolikuma 2.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
„2.1. Noteikt domes deputātiem atlīdzību par piedalīšanos domes sēdēs un komiteju locekļiem
- komiteju sēdēs atbilstoši likumam „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likums” atlīdzību 30.45 euro par katru sēdi. Samaksā tiek iekļauts gatavošanās laiks sēdei 5
stundas. Gadījumā, kad deputāts neapmeklē sēdi, šajā punktā noteiktā atlīdzība deputātam netiek
maksāta.”
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1.2. Nolikuma 2.2.punktu izteikt šādā redakcijā:
„2.2. Noteikt deputātiem - komiteju vadītājiem atlīdzību par komitejas darba vadīšanu 38.06
euro mēnesī. Samaksā tiek iekļauts gatavošanās laiks sēdei 5 stundas. Gadījumā, kad deputāts
neapmeklē sēdi, šajā punktā noteiktā atlīdzība deputātam netiek maksāta.”
1.4. Nolikuma 7.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
„7.1. Noteikt domes amatpersonām (darbiniekiem) un speciālistiem par piedalīšanos domes,
domes komiteju, komisiju, bāriņtiesas sēdēs, darba grupās, atlīdzību pēc stundas algas likmes 10.33
euro par nostrādāto stundu ārpus domes noteiktā darba laika, kā arī brīvdienās un svētku dienās, bet
ne vairāk par 40 darba stundām mēnesī.”
1.5. Nolikuma 7.3.punktu izteikt šādā redakcijā:
„7.3. Ieceltajiem komisiju locekļiem, kas nav darba tiesiskajās attiecībās ar domi, par
piedalīšanos komisiju sēdēs noteikt atlīdzību pēc stundu tarifa likmes 10.33 euro par nostrādāto
stundu.”
1.6. Nolikuma 7.4.punktu izteikt šādā redakcijā:
„7.4. Noteikt protokolistiem domes, domes komiteju, komisiju sēdēs, darba grupās, izglītības
iestāžu direktoru padomē un konsultatīvajās padomēs atlīdzību par protokolēšanu pēc stundas algas
likmes 6.09 euro par nostrādāto stundu ārpus domes noteiktā darba laika, bet ne vairāk par 40
darba stundām mēnesī. Protokolētāji tiek norīkoti ar izpilddirektora rīkojumu.”
2. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.martā.
Lēmumprojekta 1.punkta 1.3.apakšpunkts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu,
tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
11.pantu, balsojumu par lēmumprojekta 1.punkta 1.3.apakšpunktu vada domes priekšsēdētāja
vietniece S.Eglīte.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmuma Nr.621 „Par Salacgrīvas
novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” pielikumā Nr.1
„Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” izdarīt šādus
grozījumus:
1.3. Nolikuma 3.2.punktu izteikt šādā redakcijā:
„3.2. Domes priekšsēdētāja mēnešalga noteikts 1828 euro apmērā.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu, saskaņā ar
2015.gada 11.februāra Finanšu komitejas atzinumu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmuma Nr.621 „Par Salacgrīvas
novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” pielikumā Nr.1
„Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” izdarīt šādus
grozījumus:
1.1. Nolikuma 2.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
„2.1. Noteikt domes deputātiem atlīdzību par piedalīšanos domes sēdēs un komiteju locekļiem
- komiteju sēdēs atbilstoši likumam „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likums” atlīdzību 30.45 euro par katru sēdi. Samaksā tiek iekļauts gatavošanās laiks sēdei 5
stundas. Gadījumā, kad deputāts neapmeklē sēdi, šajā punktā noteiktā atlīdzība deputātam netiek
maksāta.”
1.2. Nolikuma 2.2.punktu izteikt šādā redakcijā:
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„2.2. Noteikt deputātiem - komiteju vadītājiem atlīdzību par komitejas darba vadīšanu 38.06
euro mēnesī. Samaksā tiek iekļauts gatavošanās laiks sēdei 5 stundas. Gadījumā, kad deputāts
neapmeklē sēdi, šajā punktā noteiktā atlīdzība deputātam netiek maksāta.”
1.3. Nolikuma 3.2.punktu izteikt šādā redakcijā:
„3.2. Domes priekšsēdētāja mēnešalga noteikts 1828 euro apmērā.”
1.4. Nolikuma 7.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
„7.1. Noteikt domes amatpersonām (darbiniekiem) un speciālistiem par piedalīšanos domes,
domes komiteju, komisiju, bāriņtiesas sēdēs, darba grupās, atlīdzību pēc stundas algas likmes 10.33
euro par nostrādāto stundu ārpus domes noteiktā darba laika, kā arī brīvdienās un svētku dienās, bet
ne vairāk par 40 darba stundām mēnesī.”
1.5. Nolikuma 7.3.punktu izteikt šādā redakcijā:
„7.3. Ieceltajiem komisiju locekļiem, kas nav darba tiesiskajās attiecībās ar domi, par
piedalīšanos komisiju sēdēs noteikt atlīdzību pēc stundu tarifa likmes 10.33 euro par nostrādāto
stundu.”
1.6. Nolikuma 7.4.punktu izteikt šādā redakcijā:
„7.4. Noteikt protokolistiem domes, domes komiteju, komisiju sēdēs, darba grupās, izglītības
iestāžu direktoru padomē un konsultatīvajās padomēs atlīdzību par protokolēšanu pēc stundas algas
likmes 6.09 euro par nostrādāto stundu ārpus domes noteiktā darba laika, bet ne vairāk par 40
darba stundām mēnesī. Protokolētāji tiek norīkoti ar izpilddirektora rīkojumu.”
2. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.martā.
Lēmums Nr.81.
50. §
Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās D.Martinsone; izsakās K.Ķemers, I.Lazdiņa)
Pārtraukums no plkst.16:00 līdz 16:05.
(ziņo G.Kristiņa; debatēs piedalās J.Cīrulis, D.Martinsone, I.Balode; izsakās K.Ķemers)
Deputāti vienojas jautājumu par Salacgrīvas novada bāriņtiesas locekļa (Liepupē) darba
apjoma atbilstību noteiktajai slodzei virzīt izskatīšanai 2015.gada 9.marta Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu, 2015.gada 11.marta Finanšu komitejas un 2015.gada 18.marta domes sēdēs.
Izpilddirektoram K.Ķemeram tiek uzdots saņemt nepieciešamo informāciju, kas iekļauj
pamatojumu Salacgrīvas novada bāriņtiesas locekļa (Liepupē) slodzes palielināšanas/
nepalielināšanas nepieciešamībai.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina balsot par lēmumprojekta 1.punktu, 2.punktu, 3.punktu,
4.punktu, 5.punktu, 6.punktu, 8.punktu, 9.punktu, 10.punktu, 11.punktu un 12.punktu, ar
grozījumiem lēmumprojekta 4.punktā – izsakot to sekojoši:
„4.Ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumu Nr.80 „Par Salacgrīvas
novada Tūjas bibliotēkas un par Salacgrīvas novada Liepupes bibliotēkas reorganizāciju” likvidēt
amata vienību Tūjas bibliotēkas vadītājs un Liepupes bibliotēkas apkopējs uz 0.25 darba slodzi ar
atalgojumu euro 90.00 un Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu sarakstā
apvienot sadaļas „Liepupes bibliotēka” un „Tūjas bibliotēka”, izveidojot jaunu sadaļu „Liepupes
pagasta bibliotēka ar filiāli” šādā redakcijā:
Liepupes pagasta bibliotēka ar filiāli Tūjā
Amata
saime
Amats
Koeficients Slodzes Amatalga (apakš saime), Piezīmes
līmenis
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1

Bibliotēkas vadītājs

0.4

1

€ 695

18.2 III

2

Apkopējs

0.222

0.15

€ 54

13.I

1

Filiāles vadītājs

0.327

1

€ 568

18.2 III

2

Apkopējs

0.222

0.25

€ 90

13.I

Liepupes
pagasta
bibliotēkā

Filiālē Tūjā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Liepupes
pagasta pārvaldes vadītāja A.Ilgavīža 2015.gada 6.februāra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/27), Finanšu
nodaļas vadītājas I.Bendrātes 11.februāra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/32), Salacgrīvas novada domes
izpilddirektora K,Ķemera 16.februāra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/36) un 2015.gada 11.februāra
Salacgrīvas novada domes amatu klasificēšanas darba grupas amatu klasificēšanas apkopojumu,
saskaņā ar 2015.gada 11.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1.Ņemot vērā, ka Korģenes feldšeru vecmāšu punkta feldšere veic veselības aprūpi mājās,
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu sarakstā sadaļā Korģenes feldšeru
vecmāšu punkts likvidēt amata vienību Feldšeris un sadaļu Korģenes feldšeru vecmāšu punkts
izteikt šādā redakcijā:
Korģenes feldšeru vecmāšu punkts
Amata
saime
Amats
Koeficients Slodzes Amatalga (apakš saime), Piezīmes
līmenis
Ambulatorās aprūpes
1
0.5
€ 269.49 5.1. IA
feldšeris
2.Ņemot vērā, ka ir nodrošināta iespēja iegādāties makšķerēšanas licences un reģistrēt noķerto lomu
tiešsaistē https://www.epakalpojumi.lv bez maksas, Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu
un amatalgu sarakstā ar 2015.gada 1.jūliju likvidēt sadaļu Licencētā makšķerēšana ar amata vienību
Makšķerēšanas licenču pārdevējs uz 0.5 darba slodzi.
3.Ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumu Nr.79 „Par Salacgrīvas
novada Mērnieku bibliotēkas likvidēšanu” ar 2015.gada 1.aprīli likvidēt amata vienību Mērnieku
bibliotēkas vadītājs, izslēdzot no Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu
sarakstu sadaļu:
Mērnieku bibliotēka
Amata
saime
Amats
Koeficients Slodzes Amatalga (apakš saime), Piezīmes
līmenis
1

Bibliotēkas vadītājs

0.351

0.5

€ 285

18.2 II

4.Ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumu Nr.80 „Par Salacgrīvas
novada Tūjas bibliotēkas un par Salacgrīvas novada Liepupes bibliotēkas reorganizāciju” likvidēt
amata vienību Tūjas bibliotēkas vadītājs un Liepupes bibliotēkas apkopējs uz 0.25 darba slodzi ar
atalgojumu euro 90.00 un Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu sarakstā
apvienot sadaļas „Liepupes bibliotēka” un „Tūjas bibliotēka”, izveidojot jaunu sadaļu „Liepupes
pagasta bibliotēka ar filiāli” šādā redakcijā:
Liepupes pagasta bibliotēka ar filiāli Tūjā
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Amats

Koeficients Slodzes

Amata
saime
Amatalga (apakš saime), Piezīmes
līmenis

1

Bibliotēkas vadītājs

0.4

1

€ 695

18.2 III

2

Apkopējs

0.222

0.15

€ 54

13.I

1

Filiāles vadītājs

0.327

1

€ 568

18.2 III

2

Apkopējs

0.222

0.25

€ 90

13.I

Liepupes
pagasta
bibliotēkā

Filiālē Tūjā

5.Likvidēt amata vienību Liepupes pagasta tautas nama Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis, izslēdzot no Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksta sadaļas
„Liepupes pagasta tautas nams” 2.punktu:
Amata
saime
Amats
Koeficients Slodzes Amatalga (apakš saime), Piezīmes
līmenis
Ēku un
2
apsaimniekojamās
0.2071
0.6
€ 216
3 IA
teritorijas pārzinis
6.Saskaņā ar 2001.gada 20.jūnija likuma „Darba aizsardzības likums” 9. panta 1. daļas prasībām,
noteikt, ka sporta un atpūtas kompleksa „Zvejnieku parks” pārvaldnieka amata pienākumos ietilpst
darba aizsardzības speciālista pienākumi atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.
8.Noteikt, ka amats kārtībnieks ir pašvaldības pilnvarotā amatpersona, kura saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 211.2 pantu ir tiesīga realizēt kontroli pār Salacgrīvas novada
domes izdoto saistošo noteikumu ievērošanu, un saskaņā ar 211.3 pantu ir tiesīga realizēt kontroli
pār transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu ievērošanu, tajā skaitā mehānisko
transportlīdzekļu pārvietošanās, apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Baltijas jūras un
Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.
9.Lēmuma 4.punkts stājas spēkā lēmuma 2015.gada 18.februāra lēmumu Nr. 80 „Par Salacgrīvas
novada Tūjas bibliotēkas un par Salacgrīvas novada Liepupes bibliotēkas reorganizāciju” spēkā
stāšanās dienā.
10.Lēmuma 6. un 7. punkts stājas spēkā 2015.gada 1.martā.
11.Lēmums piemērojams, ievērojot Darba likuma nosacījumus.
12.Ar šī lēmuma 7.punkta spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes
2013.gada 19.decembra lēmumu Nr. 622 „Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu
štatu un amatalgu sarakstu” (ar grozījumiem 19.02.2014. lēmums Nr.59; 19.03.2014. lēmums
Nr.93; 18.06.2014. lēmums Nr.234; 20.08.2014. lēmums Nr.312; 17.12.2014. lēmums Nr.450;
28.01.2015.lēmums Nr.32).
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus turpināt balsojumu par lēmumprojekta
7.punktu - Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu saraksta
(lēmumprojekta pielikums Nr.1) apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Lēmumprojekta pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu
un amatalgu saraksts” 1.sadaļas „Lēmējvara” 1.punkts attiecas uz domes priekšsēdētāju
D.Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmumprojekta pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes
struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu saraksts” 1.sadaļas „Lēmējvara” 1.punktu vada domes
priekšsēdētāja vietniece S.Eglīte.
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Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome nolemj
apstiprināt pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu
saraksts” 1.sadaļas „Lēmējvara” 1.punktu:
1.LĒMĒJVARA
Amats

1

Koeficients

Domes priekšsēdētājs

Slodzes

1

Amatalga

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

Piezīmes

€ 1828

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojekta pielikuma Nr.1
„Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu saraksts” 1.sadaļas
„Lēmējvara” 2.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Dace
Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Skaidrīte Eglīte balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome nolemj
apstiprināt pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu
saraksts” 1.sadaļas „Lēmējvara” 2.punktu:
1.LĒMĒJVARA
Amats

2

Domes priekšsēdētāja
vietnieks vispārīgos
jautājumos

Koeficients

0,95

Slodzes

1

Amatalga

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

Piezīmes

€ 1737

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojekta pielikuma Nr.1
„Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu saraksts” 1.sadaļas
„Lēmējvara” 3.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Dace
Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome nolemj
apstiprināt pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu
saraksts” 1.sadaļas „Lēmējvara” 3.punktu:
1.LĒMĒJVARA
Amats

3

Domes priekšsēdētāja
vietnieks attīstības
jautājumos

Koeficients

0,95

Slodzes

1
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Amatalga

€ 1737

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

Piezīmes

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojekta pielikuma Nr.1
„Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu saraksts” 2.sadaļas
„Centrālā administrācija” 5.apakšsadaļas „Liepupes pagasta pārvalde” 5.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Jānis
Cīrulis, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Andris Zunde balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome nolemj
apstiprināt pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu
saraksts” 2.sadaļas „Centrālā administrācija” 5.apakšsadaļas „Liepupes pagasta pārvalde” 5.punktu:
2.5.Liepupes pagasta pārvalde
Amats

5

Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

Koeficients

0,351

Slodzes

0,5

Amatalga

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

€ 305

3.II A

Piezīmes

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojekta pielikuma Nr.1
„Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu saraksts” 5.sadaļas
„Ekonomiskā darbība” 4.apakšsadaļas „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs” 1.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Jānis
Cīrulis, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Andris Zunde), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Normunds Tiesnesis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt
pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu saraksts”
5.sadaļas „Ekonomiskā darbība” 4.apakšsadaļas „Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs”
1.punktu:
5.4.Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs
Amats

1

Direktors

Koeficients

0,5

Slodzes

1

Amatalga

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

€ 868

24.II

Piezīmes

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojekta pielikuma Nr.1
„Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu saraksts” 7.sadaļas
„Brīvais laiks, sports, kultūra” 12.apakšsadaļas „Liepupes pagasta tautas nams” 1.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Jānis
Cīrulis, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Andris Zunde balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome nolemj
apstiprināt pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu
saraksts” 7.sadaļas „Brīvais laiks, sports, kultūra” 12.apakšsadaļas „Liepupes pagasta tautas nams”
1.punktu:
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7.12.Liepupes pagasta tautas nams
Amats

1

Koeficients

Liepupes pagasta
tautas nama vadītājs

Slodzes

0,45

1

Amatalga

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

€ 781

33.III

Piezīmes

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojekta pielikuma Nr.1
„Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu saraksts” 7.sadaļas
„Brīvais laiks, sports, kultūra” 16.apakšsadaļas „Informācijas nodaļa” 1.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Jānis
Cīrulis, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Andris Zunde), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Normunds Tiesnesis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt
pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu saraksts”
7.sadaļas „Brīvais laiks, sports, kultūra” 16.apakšsadaļas „Informācijas nodaļa” 1.punktu:
7.16. Informācijas nodaļa
Amats

1

Koeficients

Informācijas nodaļas
vadītājs

Slodzes

0,6

1

Amatalga

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

€ 1042

24.III

Piezīmes

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina balsot par lēmumprojekta pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas
novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu saraksts” sadaļām, apakšsadaļām un
punktiem, par kuriem iepriekš netika balsots, ar grozījumiem 7.sadaļas „Brīvais laiks, sports,
kultūra” 5.apakšsadaļā – izsakot to sekojoši:
„7.5. Liepupes pagasta bibliotēka ar filiāli Tūjā1
Amats

Koeficients Slodzes

Amata
saime
Amatalga (apakš saime), Piezīmes
līmenis

1

Bibliotēkas vadītājs

0.4

1

€ 695

18.2 III

2

Apkopējs

0.222

0.15

€ 54

13.I

1

Filiāles vadītājs

0.327

1

€ 568

18.2 III

2

Apkopējs

0.222

0.25

€ 90

13.I

Liepupes
pagasta
bibliotēkā

Filiālē Tūjā

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt iepriekšējos
balsojumos neiekļautos lēmumprojekta pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību
un iestāžu štatu un amatalgu saraksts” sadaļas, apakšsadaļas un punktus.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Liepupes
pagasta pārvaldes vadītāja A.Ilgavīža 2015.gada 6.februāra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/27), Finanšu
nodaļas vadītājas I.Bendrātes 11.februāra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/32), Salacgrīvas novada domes
izpilddirektora K,Ķemera 16.februāra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/36) un 2015.gada 11.februāra
Salacgrīvas novada domes amatu klasificēšanas darba grupas amatu klasificēšanas apkopojumu,
saskaņā ar 2015.gada 11.februāra Finanšu komitejas atzinumu, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemot vērā, ka Korģenes feldšeru vecmāšu punkta feldšere veic veselības aprūpi mājās,
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu sarakstā sadaļā Korģenes
feldšeru vecmāšu punkts likvidēt amata vienību Feldšeris un sadaļu Korģenes feldšeru
vecmāšu punkts izteikt šādā redakcijā:
Korģenes feldšeru vecmāšu punkts
Amats
1

Koeficients Slodzes

Ambulatorās aprūpes
feldšeris

0.5

Amata
saime
Amatalga (apakš saime), Piezīmes
līmenis
€ 269.49

5.1. IA

2. Ņemot vērā, ka ir nodrošināta iespēja iegādāties makšķerēšanas licences un reģistrēt noķerto
lomu tiešsaistē https://www.epakalpojumi.lv bez maksas, Salacgrīvas novada domes
struktūrvienību štatu un amatalgu sarakstā ar 2015.gada 1.jūliju likvidēt sadaļu Licencētā
makšķerēšana ar amata vienību Makšķerēšanas licenču pārdevējs uz 0.5 darba slodzi.
3. Ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumu Nr.79 „Par
Salacgrīvas novada Mērnieku bibliotēkas likvidēšanu” ar 2015.gada 1.aprīli likvidēt amata
vienību Mērnieku bibliotēkas vadītājs, izslēdzot no Salacgrīvas novada domes
struktūrvienību štatu un amatalgu sarakstu sadaļu:
Mērnieku bibliotēka

1

Amats

Koeficients Slodzes

Amata
saime
Amatalga (apakš saime), Piezīmes
līmenis

Bibliotēkas vadītājs

0.351

€ 285

0.5

18.2 II

4. Ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumu Nr.80 „Par
Salacgrīvas novada Tūjas bibliotēkas un par Salacgrīvas novada Liepupes bibliotēkas
reorganizāciju” likvidēt amata vienību Tūjas bibliotēkas vadītājs un Liepupes bibliotēkas
apkopējs uz 0.25 darba slodzi ar atalgojumu euro 90.00 un Salacgrīvas novada domes
struktūrvienību štatu un amatalgu sarakstā apvienot sadaļas „Liepupes bibliotēka” un „Tūjas
bibliotēka”, izveidojot jaunu sadaļu „Liepupes pagasta bibliotēka ar filiāli” šādā redakcijā:
Liepupes pagasta bibliotēka ar filiāli Tūjā
Amats

Koeficients Slodzes

Amata
saime
Amatalga (apakš saime), Piezīmes
līmenis

1

Bibliotēkas vadītājs

0.4

1

€ 695

18.2 III

2

Apkopējs

0.222

0.15

€ 54

13.I
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Liepupes
pagasta
bibliotēkā

1

Filiāles vadītājs

0.327

1

€ 568

18.2 III

2

Apkopējs

0.222

0.25

€ 90

13.I

Filiālē Tūjā

5. Likvidēt amata vienību Liepupes pagasta tautas nama Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis, izslēdzot no Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu saraksta
sadaļas „Liepupes pagasta tautas nams” 2.punktu:

2

Amats

Koeficients Slodzes

Amata
saime
Amatalga (apakš saime), Piezīmes
līmenis

Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

0.2071

€ 216

0.6

3 IA

6. Saskaņā ar 2001.gada 20.jūnija likuma „Darba aizsardzības likums” 9. panta 1. daļas
prasībām, noteikt, ka sporta un atpūtas kompleksa „Zvejnieku parks” pārvaldnieka amata
pienākumos ietilpst darba aizsardzības speciālista pienākumi atbilstoši spēkā esošo
normatīvo aktu nosacījumiem.
7. Ņemot vērā iepriekšminēto, apstiprināt Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu
štatu un amatalgu sarakstu jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
8. Noteikt, ka amats kārtībnieks ir pašvaldības pilnvarotā amatpersona, kura saskaņā ar
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 211.2 pantu ir tiesīga realizēt kontroli pār
Salacgrīvas novada domes izdoto saistošo noteikumu ievērošanu, un saskaņā ar 211.3 pantu
ir tiesīga realizēt kontroli pār transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu
ievērošanu, tajā skaitā mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu ievērošanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā,
pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.
9. Lēmuma 4.punkts stājas spēkā lēmuma 2015.gada 18.februāra lēmumu Nr. 80 „Par
Salacgrīvas novada Tūjas bibliotēkas un par Salacgrīvas novada Liepupes bibliotēkas
reorganizāciju” spēkā stāšanās dienā.
10. Lēmuma 6. un 7. punkts stājas spēkā 2015.gada 1.martā.
11. Lēmums piemērojams, ievērojot Darba likuma nosacījumus.
12. Ar šī lēmuma 7.punkta spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes
2013.gada 19.decembra lēmumu Nr. 622 „Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un
iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” (ar grozījumiem 19.02.2014. lēmums Nr.59; 19.03.2014.
lēmums Nr.93; 18.06.2014. lēmums Nr.234; 20.08.2014. lēmums Nr.312; 17.12.2014.
lēmums Nr.450; 28.01.2015.lēmums Nr.32).
Lēmums Nr.82. Pielikums uz 4 lp., amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums uz 2 lp. un
iesniegumi uz 5 pievienoti protokolam.
51. §
Par saistošo noteikumu Nr. B-1 "Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015. gada pamata un
speciālo budžetu" apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs, I.Lazdiņa; debatēs piedalās A.Alsberga, J.Cīrulis)
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”, atklāti balsojot:
PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
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Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada pamata
un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-1 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai
elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie
noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram Kasparam Ķemeram nodrošināt, lai saistošie
noteikumi būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu
pilsētas pārvaldē.
Lēmums Nr.83. Pielikums uz 27 lp. un informācija par saistošajos noteikumos iekļautajiem iestāžu,
nodaļu un struktūrvienību vadītāju un darbinieku priekšlikumiem uz 10 lp. pievienoti protokolam.
52. §
Par spartakiādes “Salacgrīva – 2015. gads” nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2015.gada 9.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2015.gada 11.februāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt spartakiādes “Salacgrīva – 2015.gads” nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.84. Pielikums uz 7 lp. pievienots protokolam.
53. §
Par viena iemītnieka uzturēšanas izmaksām pašvaldības iestādē „Veco ļaužu mītne
„Sprīdīši””
(ziņo K.Ķemers)
Pamatojoties uz 13.07.1999. MK noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
13.1punktu, kurā ir atrunāti izdevumi, kuri iekļaujami aprēķinot vienas personas uzturēšanas
izmaksas, saskaņā ar 2015.gada 9.februāra Sociālo un veselības jautājumu un 2015.gada 11.februāra
Finanšu komitejas atzinumiem, ņemot vērā pašvaldības iestādes „Veco ļaužu mītne „Sprīdīši””
direktores 2015.gada 18.februāra iesniegumu (reģ. Nr.3-18/ 41), atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt viena iemītnieka uzturēšanas izmaksas Veco ļaužu mītnē „Sprīdīši” 465.43 euro
mēnesī saskaņā ar pielikumu Nr.1.
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2. Sniedzot pakalpojumu, piemērojama lēmuma 1.punktā norādītā summa, no kuras atskaitītas
pakalpojuma saņēmēja iemaksas atbilstoši 13.07.1999. MK noteikumu Nr.250
nosacījumiem un papildus atskaitīta saņemtā dotācijas daļa par 2015. gadu, kas tiek
novirzīta Veco ļaužu mītnes „Sprīdīši” iemītnieku 2015.gada uzturēšanas izmaksās 8.45
euro apmērā uz vienu iemītnieku.
3. Lēmuma 1.punktā noteikto pakalpojuma izcenojumu vienam iemītniekam piemēro
Salacgrīvas novada domes finansējuma pārskaitīšanai Veco ļaužu mītnei „Sprīdīši”, no
kuras atskaitītas:
3.1. pakalpojuma saņēmēja pensija 90% apmērā,
3.2. saņemtā dotācijas daļa 8.45 euro uz vienu iemītnieku,
3.3. Veco ļaužu mītnes „Sprīdīši” budžeta tāmes izmaksas 1763 euro, kuras iekļautas
Salacgrīvas novada domes budžetā.
4. Par Lēmuma 3.punktā noteikto pakalpojuma samaksas kārtību noslēgt vienošanos par
grozījumiem 2014.gada 9.aprīlī noslēgtajā Līgumā Nr. 3-25.4/36 ar Veco ļaužu mītni
„Sprīdīši”, nosakot, ka iepriekš minētā pakalpojuma samaksas kārtība tiek piemērota par
laika periodu no 2015.gada 1.janvāra.
5. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija lēmumu Nr.191
„Par viena iemītnieka uzturēšanas izmaksām pašvaldības iestādē „Veco ļaužu mītne
„Sprīdīši”’ (protokols Nr.5; 53.§).
Lēmums Nr.85. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
54.Papildus darba kārtības jautājumi:
54.1. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
(ziņo I.Cīrule)
Izskatījusi SIA „Kroks R”, reģ. Nr.44103038319, 2015.gada 11.februāra iesniegumu (reģ.
Nr. 3-16.1/92) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu
nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanai, un
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8.punktam, 31.punktam un 55.punktam, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta
pirmajai daļai, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanai.
2. Nekustamajā īpašumā [..] ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
66250010079 sadalīšanas rezultātā izveidotajai:
2.1. zemes vienībai Nr.1 ar platību 3,51 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt nosaukumu [..] un zemes gabalam noteikt sekojošu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
- lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – aptuveni 2,51 ha platībā;
- mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) – aptuveni 1,0 ha platībā.
2.2. zemes vienībai Nr.2 ar platību 2,26 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu „Brekši”, Ainažu pag., Salacgrīvas nov., un
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zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 2,26 ha platībā.
Lēmums Nr.86. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
54.2. §
Par šķeldotāja atkārtotas izsoles ar lejupejošu soli rīkošanu, nosacītās cenas noteikšanu un
izsoles noteikumu apstiprināšanu
(ziņo K.Ķemers)
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 7.pantu, 8.panta piekto
daļu, 15.pantu, 17.pantu, 2015.gada 12.februāra Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas
protokolu Nr.1, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt pašvaldības kustamās mantas - šķeldotāja Ducker H14O, rūpnīcas Nr.560640,
izlaiduma gads 2006, 2014.gada 10.jūnija izsoli par nenotikušu.
2. Atsavināt atkārtoti šķeldotāju Ducker H14O pārdot mutiskā izsolē ar lejupejošu soli.
3. Apstiprināt šķeldotāja Ducker H14O atkārtotas izsoles nosacīto cenu 1194 EUR (viens
tūkstotis viens simts deviņdesmit četri euro), kas ir izsoles sākumcena. Izsolē nosolītā
cena, kas nav zemāka par slepeno cenu, uzskatāma par kustamās mantas pirkuma maksu.
Papildus cenai maksājams likumā noteiktais pievienotās vērtības nodoklis.
4. Uzdot Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai noteikt šķeldotāja slepeno cenu.
5. Sludinājumu par šķeldotāja Ducker H14O pārdošanu mutiskā izsolē ar lejupejošu soli
publicēt interneta mājaslapā www.salacgriva.lv.
6. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.87. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam.
54.3. §
Par detālplānojuma pilnveidotās projekta redakcijas zemes vienībai „Laveri”, Lembužos,
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā (kadastra Nr. 66600070002) apstiprināšanu galīgā
redakcijā
(ziņo V.Krūze, J.Cīrulis)
Izskatījusi detālplānojuma izstrādātāja SIA „VIA Design Group” iesniegto detālplānojuma
zemes vienībai „Laveri” Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā (kad. Nr.66600070002)
projektu (reģ.Nr.3-16.1/89) un Detālplānojuma izstrādes vadītājas Vinetas Krūzes 2015.gada
16.februāra atzinumu (reģ.Nr.3-18/40), pamatojoties uz 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta
noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
116.punktu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt detālplānojuma pilnveidoto projekta redakciju zemes vienībai „Laveri”
Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā (kad. Nr.66600070002) galīgā redakcijā.
2. Detālplānojumā projektētajām zemes vienībām noteikt sekojošas adreses, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus, platības:
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Projektētās
zemes
vienības
Nr.

Platība
Adrese

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

1.

„Dilles”, Lembuži,
Liepupes pagasts,
Salacgrīvas novads

0600 (Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme)

0.4814ha

2.

„Pelašķi”, Lembuži,
Liepupes pagasts,
Salacgrīvas novads
„Grīšļi”, Lembuži,
Liepupes pagasts,
Salacgrīvas novads
„Kazenes”, Lembuži,
Liepupes pagasts,
Salacgrīvas novads
„Pabērzi”, Lembuži,
Liepupes pagasts,
Salacgrīvas novads
„Laveri”, Lembuži,
Liepupes pagasts,
Salacgrīvas novads

0600 (Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme)

0.3605ha

0600 (Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme)

0.3351ha

0600 (Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme)

0.4882ha

0600 (Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme)

0.5472ha

0600 (Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme),
0501 (Dabas pamatnes, parki, zaļās
zonas un citas rekreācijas nozīmes
objektu teritorijas, ja tajās atļautā
saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa),
0301 (Publiskie ūdeņi).

7.5293ha

3.

4.

5.

6.

3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma ierosinātāju
par detālplānojuma zemes vienībai „Laveri”, Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas
novadā (kadastra Nr. 66600070002), īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
Lēmums Nr.88. Pielikums uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp., detālplānojuma pilnveidotās redakcijas
projekts 1 sējums un kopsavilkums par detālplānojuma izstrādes procesu 1 sējums pievienoti
protokolam.
54.4. §
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam Meža ielā 18B, Salacgrīvā un nomaksas
pirkuma līguma slēgšanu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 22. oktobra lēmumu Nr.364 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala Meža ielā 18B, Salacgrīvā atsavināšanu
un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2014.gada 5.decembra Salacgrīvas novada domes
pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.65 un to, ka [..] izsolē nosolījis
visaugstāko īpašuma cenu EUR 9100 (deviņi tūkstoši viens simts euro) un saskaņā ar izsoles
noteikumu 6.11.punktu samaksājis avansu 10% apmērā no nosolītās cenas, atklāti balsojot: PAR14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt 2014.gada 5.decembrī notikušās Salacgrīvas pašvaldības nekustamā īpašuma Meža
ielā 18B, Salacgrīvā (kadastra Nr. 6615 005 0178) izsoles rezultātus.
2. Saskaņā ar 2014.gada 5.decembra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas protokolu Nr.65 slēgt īpašuma nomaksas pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..].
3. Noteikt nomaksas termiņu 36 (trīsdesmit seši) mēneši.
Lēmums Nr.89.
Sēdi slēdz plkst. 17:00.

Sēdes vadītājs

___________________20.02.2015.
Dagnis Straubergs

Sēdes protokolētājs

__________________20.02.2015.
Inita Hartmane
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