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.11
Salacgrīvā

2015.gada 19.augustā

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Burinieki”, Liepupes pagastā
pārbūvi
2. Par grozījumiem Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2006.gada 19.aprīļa lēmumā
Nr.99 “Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabalam
Salacgrīvas lauku teritorijā”
3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
4. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Liepupes pagasta Lembužu ciemā
5. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Liepupes pagastā
6. Par Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem „Kortu valdnieks 2015” nolikuma
apstiprināšanu
7. Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580010293
8. Par Salacgrīvas novada kausa izcīņas basketbolā nolikuma apstiprināšanu
9. Par Salacgrīvas novada kausa izcīņas volejbolā nolikuma apstiprināšanu
10. Par Salacgrīvas novada kausa izcīņas minifutbolā nolikuma apstiprināšanu
11. Par IK “S.G.A.” Salacgrīvas jahtu ostā sniegto pakalpojumu maksas saskaņošanu
12. Par finansiālu atbalstu biedrības „Mēs Korģenei” projekta „Korģenē mainīsimies uz augšu”
realizēšanai
13. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.50 „Par
finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskā mūzikas festivāla fonda rīkotajam 6.Salacgrīvas
klasiskās mūzikas festivālam 2015.gadā no 24.jūlija līdz 2.augustam”
14. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”
15. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
16. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.82 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
17. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas
ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas
apstiprināšanu

18. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu,
vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu
19. Par Salacgrīvas vidusskolas 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas un domes
dotācijas daļas apstiprināšanu
20. Par Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas,
vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu
21. Papildus darba kārtības jautājumi:
21.1.Par Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja iecelšanu
21.2.Par grozījumiem 2013.gada 17.jūnija lēmumā Nr.279 „Par Salacgrīvas novada domes
pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu”
21.3.Par valsts mērķdotāciju sadali pašvaldības izglītības iestādēm
21.4.Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr. 76 „Par
1.
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2015.gadā”
22. Par saistošo noteikumu Nr. B–6 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. B-5 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
Informācija
1.Par iespējamo Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras līnijas staciju izvietojumu Salacgrīvas novadā
(ziņo Salacgrīvas novada iedzīvotājs D.Birkenbergs)

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Skaidrīte Eglīte, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Māris Trankalis, Andris Zunde, Lija
Jokste, Normunds Tiesnesis, Ilona Balode
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, Dace Vilemsone – pirmsskolas izglītības
iestādes „Vilnītis” vadītāja, Kaspars Neimanis – Salacgrīvas novada domes informācijas aprites
speciālists, Aldis Riekstiņš – iestādes „Zvejnieku parks” metodiķis, Ineta Cīrule – Salacgrīvas
novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības
speciāliste, Didzis Žibals – Salacgrīvas novada domes kārtībnieks, Vineta Krūze – Salacgrīvas
novada domes teritorijas plānotāja
Uzaicinātās personas: Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja amata kandidāte Hedviga Inese
Podziņa, Salacgrīvas novada iedzīvotājs Dairis Birkenbergs
Nepiedalās- Jānis Cīrulis (atvaļinājumā), Inga Čekaļina (personiski iemesli), Gints Šmits
(personiski iemesli), Aija Kirhenšteine (personiski iemesli), Eduards Ādmīdiņš (personiski iemesli)
Sēdes vadītājs DStraubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 21 jautājumiem un
4 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis
Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Anda Alsberga, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību.
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1.§
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Burinieki”, Liepupes pagastā
pārbūvi
(ziņo D.Straubergs)
Izskatījusi [..] 2015. gada 7.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/459) par nekustamā īpašuma
Liepupes pagastā, „Burinieki” pārbūvi, Salacgrīvas novada dome konstatēja, ka nekustamais
īpašums Liepupes pagastā, „Burinieki”, kadastra Nr. 6660 007 0042, kas stāv no zemes gabala 782
kv.m platībā un palīgēkas - kūts ar kadastra apz.6660 007 0042 001 ir Salacgrīvas novada
pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums, kas reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 100000448827. Nekustamais īpašums iznomāts [..] līdz 2027.gada 31.maijam.
2015. gada 12. maijā noslēgtā nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.8-2.3/6 5.1.7. punkts
nosaka, ka nomnieka pienākums ir rakstiski saskaņot nekustamā īpašuma Liepupes pagastā,
„Burinieki” pārbūvi ar Salacgrīvas novada domi.
Saskaņā ar 2015. gada 12.augusta kopīgās Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumu
un pamatojoties uz 2015.gada 12.maijā noslēgto nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr.8-2.3/6,
atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut nekustamā īpašuma Liepupes pagastā, „Burinieki” nomniekam [..] veikt nekustamā
īpašuma Liepupes pagastā, „Burinieki” pārbūves būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi
atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem.
2. Pēc būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes nekustamā īpašuma Liepupes pagastā,
„Burinieki” nomniekam [..] ir pienākums saskaņot izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju un
nekustamā īpašuma pārbūves veikšanu ar Salacgrīvas novada domi.
Lēmums Nr.285. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
2. §
Par grozījumiem Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2006.gada 19.aprīļa lēmumā
Nr.99 “Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabalam
Salacgrīvas lauku teritorijā”
Pamatojoties uz [..] 2015.gada 22.jūlijā Salacgrīvas novada domē saņemto (reģ. ar reģ.nr.316.2/479) 22.07.2015. iesniegumu par Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 19.04.2006.
lēmuma Nr.99 atcelšanu, kā arī zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2007.gada 8.februāra lēmumu par
nostiprinājuma lūguma atstāšanu bez ievērības un saskaņā ar 2015.gada 12.augusta kopīgās
Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis
Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Anda Alsberga, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Grozīt Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2006.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.99
(protokols Nr.4-§-7) “Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes
gabalam Salacgrīvas lauku teritorijā” un atcelt lēmuma VI daļu.
2. Pievienot un iekļaut zemes vienību 1,92 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [..] nekustamā
īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sastāvā,
apvienojot tos vienā zemes vienībā, saglabājot apvienotājām zemes vienībām nosaukumu
[..].
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3. Noteikt apvienotajai zemes vienībai [..] 3,87 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa kods 0101.
4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, un 189.pantu
lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Lēmums Nr.286. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.

3. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
[..]
1.5. LR Ministru Kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.punktā ir noteikts, ka lauku teritorijās
jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 2 ha.
1.6. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.1.5. punktā noteikts, ka zemesgabalu drīkst
sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot detālplānojumu vai, vienkāršā
situācijā, ja dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu.
1.6. Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts nosaka, ka zemes
ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu un 12.punktu, saskaņā
ar 2015.gada 12.augusta kopīgās Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde,
Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..], kad. Nr. [..], ietilpstošo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu [..], atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams
izstrādāt zemes ierīcības projektu.
2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ir sekojoši
nosacījumi:
2.2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
2.2.1.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu.
2.2.1.2. Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas
zemes ierīcības projekta teritorijā.
2.2.1.3. Ar zemes gabala kopīpašniekiem;
2.2.1.4. Citām institūcijām atbilstoši LR Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
2.2.2. Zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu vai zemes apgrūtinājumu plāna
pamata.
2.2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām zemes
vienībām.
Lēmums Nr.287. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 6 pievienoti protokolam.
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4. §
Par ceļa zīmju uzstādīšanu Liepupes pagasta Lembužu ciemā
(ziņo A.Ilgavīzis; debatēs piedalās D.Straubergs; izsakās D.Žibals)
Pamatojoties uz Liepupes pagasta Lembužu ciema iedzīvotāju priekšlikumu par transporta
kustības ātruma ierobežošanu Liepupes pagasta Lembužu ciemā un pamatojoties uz 2015.gada
12.augusta kopīgās Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumu par satiksmes organizāciju
Lembužu ciemā, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Uzstādīt norādījuma ceļa zīmi Nr. 518 “Apdzīvotas vietas sākums” Lembuži un norādījuma
zīmi Nr.519 “Apdzīvotas vietas beigas” Lembuži uz ceļiem V-137 Stūrīši Jelgavkrasti –
Lembuži, Baznīca – Pidas – Pagasta padome un Lembuži - Tūja pie teritorijas plānojumā
apstiprinātās Lembužu ciema robežas (pielikums Nr.1).
2. Ceļa zīmes uzstādīt par autoceļa fonda līdzekļiem.
3. Liepupes pagasta pārvaldes vadītājam A.Ilgavīzim saskaņot zīmju uzstādīšanas shēmu Ceļu
satiksmes drošības direkcijā.
Lēmums Nr.288. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
5. §
Par ceļa zīmju uzstādīšanu Liepupes pagastā
(ziņo A.Ilgavīzis)
Pamatojoties uz Liepupes pagasta iedzīvotāju priekšlikumu par kravas transporta kustības
ierobežošanu Liepupes pagastā un pamatojoties uz 2015. gada 12. augusta kopīgās Attīstības un
Finanšu komiteju sēdes atzinumu par satiksmes organizāciju Liepupes pagastā, atklāti balsojot:
PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde,
Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Uzstādīt aizlieguma ceļa zīmes Nr. 312 “Masas ierobežojums” 15 tonnas uz ceļiem Klāviņi
– Strazdi (pielikums Nr.1), Pīlāgi – Saulītes (pielikums Nr.2) Baznīca – Seķi (pielikums
Nr.3), Gulbīši – Liepupes muiža (pielikums Nr.4), Vecmuiža – Dāči (pielikums Nr.5),
Ziedlejas – Ķirši (pielikums Nr.6), Birzgaļi – Lukstiņi (pielikums Nr.7) un Raunīši –
Mežciems (pielikums Nr.8).
2. Ceļa zīmes uzstādīt par autoceļa fonda līdzekļiem.
3. Liepupes pagasta pārvaldes vadītājam saskaņot zīmju uzstādīšanas shēmas Ceļu satiksmes
drošības direkcijā.
Lēmums Nr.289. Pielikumi uz 8 lp. pievienoti protokolam.
6. §
Par Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem „Kortu valdnieks 2015” nolikuma
apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz 2015.gada 12.augusta kopīgās Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste,
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Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem „Kortu valdnieks 2015”
nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Lēmums Nr.290. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
7. §
Par apstrīdēto administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr. 580010293
(ziņo D.Žibals)
1. Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..] (turpmāk tekstā – Iesniedzējs), dzīvojoša [..],
2015. gada 30. jūlija iesniegumu (saņemts un reģistrēts Salacgrīvas novada domē 2015.gada
3.augustā ar Nr.3-16.2/516) par administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojuma Nr. 580010293
apstrīdēšanu, konstatēja:
1.1. 2015.gada 18.jūlijā, Salacgrīvas novada domes Sabiedriskās kārtības nodaļas
kārtībnieks Gunita Bisniece, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk
LAPK) 149.10 pantu, veica kontroli pār mehānisko transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu
Salacgrīvas pilsētā, Salacgrīvas novadā.
Salacgrīvas pilsētā 2015. gada 18. jūlijā plkst. 18:18 Salacgrīvas novada domes kārtībnieks
Gunita Bisniece sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr.580010293 (turpmāk
– protokols-paziņojums) par to, ka tika fiksēta transportlīdzekļa [..] ar valsts reģistrācijas numuru
[..] (turpmāk - Transportlīdzeklis), novietošana stāvēšanai Salacgrīvas pilsētā Viļņu ielā 30 ceļa
zīmes Nr. 326 darbības zonā (Apstāties aizliegts), tādējādi neievērojot Ministru kabineta 2004.gada
29.jūnija noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk arī – Ceļu satiksmes noteikumi)
135.11 apakšpunkta prasības.
Ņemot vērā to, ka minētās automašīnas vadītājs nebija ievērojis CSN 135.11 apakšpunkta
noteiktās prasības, par ko paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa (turpmāk – LAPK) 149.10 panta 5.daļas 11.punktā, kārtībnieks Gunita Bisniece kā
pašvaldības pilnvarotā amatpersona, saskaņā ar LAPK 211.3 pantu noformēja administratīvā
pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr.580010293. Saskaņā ar LAPK 149.10 panta 5.daļas 11.punktu,
transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tika uzlikts naudas sods
EUR 40 (Četrdesmit eiro) apmērā.
1.2. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka pirms automašīnas novietošanas pārliecinājies
par stāvēšanu aizliedzošo ceļa zīmju neesamību un novietojis automašīnu blakus citām tajā pat vietā
novietotajām automašīnām. Iesniedzējs pamatojas, ka citos ceļa posmos minētās ceļa zīmes bija
redzamas, un attiecīgajos ceļa posmos automašīnas netika novietotas. Savukārt, ceļa posmā, kur tika
novietota automašīna, stāvēšanu aizliedzošas ceļa zīmes nebija redzamas, līdz ar to tajā ceļa posmā
tika novietotas vairākas automašīnas, tostarp, Iesniedzēja automašīna. Iesniedzējs uzskata,
Protokolu par prettiesisku un atceļamu turpmāk norādīto apsvērumu dēļ.
1.3. Iesniedzējs transportlīdzekli bija novietojis ceļa zīmes Nr. 326 (apstāties aizliegts)
darbības zonā, kur iesniedzējs pamatojas, ka šajā ceļa posmā tika novietotas vairākas automašīnas.
Aizklāta tika ceļa zīme Nr. 323 (maksimālā ātruma ierobežojums 70 km/h), kuru iesniedzējs
uzskatīja par maldinošu. Iesniedzējs transportlīdzekli bija novietojusi ceļa zīmes Nr. 326 (apstāties
aizliegts) darbības zonā. Konkrētā darbības zona bija no Viļņu un Zaļās ielas krustojuma līdz Viļņu
un Pērnavas ielas krustojumam. Aizklātā ceļa zīme Nr. 323 neatceļ ceļa zīmes nr. 326 (apstāties
aizliegts) darbību.
Ceļu satiksmes noteikumu 291. punktā noteikts: “318., 319., 321., 323., 325., 326., 327.,
328. un 329.zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam aiz
zīmes, bet, ja krustojuma nav, - līdz 519.zīmei. Ja 323.zīme uzstādīta pirms apdzīvotās vietas,
minētās zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz 518.zīmei. Zīmju darbības zona
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nebeidzas vietās, kur uz ceļa izbrauc no blakus teritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes
stacijas, uzņēmuma u.tml.), un vietās, kur ceļu šķērso vai no tā atzarojas lauku ceļš, meža ceļš vai
cits tamlīdzīgs ceļš, pirms kura nav uzstādītas attiecīgas priekšrocības zīmes, kā arī krustojumos,
kuriem nav tieša pieslēguma attiecīgajai brauktuvei. ” No kā izriet, ka aizklātās ceļa zīmes Nr. 323
(maksimālā ātruma ierobežojums 70 km/h) vietā nebija pamats uzstādīt apstāšanās aizlieguma
zīmi.
Salacgrīvas novada domes kārtībnieks Gunita Bisniece 2015.gada 18.jūlijā veica
transportlīdzekļa (Pielikums Nr.1 un Nr.4) fotografēšanu ar fotoaparātu JUST 5 BLASTER, kā arī
2015. gada 16. un 18. jūlijā tika veikta ceļa zīmju Nr. 326 (Pielikums Nr.4 un Nr.5) fotografēšanu
ar fotoaparātu JUST 5 BLASTER, kuras tika uzstādītas 16.07.2015 un tika saskaņotas ar VAS
LATVIJAS VALSTS CEĻI atbildīgo personu Valdi Paegli. Apskatot pielikumu Nr.1, Nr.2, Nr.3 ceļa zīmju izvietojuma shēmu, Nr.4 un Nr.5 var secināt, ka transportlīdzeklis ir novietots Viļņu ielā
30, ceļa zīmes Nr. 326 darbības zonā – posmā no Zaļās ielas līdz Pērnavas un Viļņu ielas
krustojumam.
Jāņem vērā, ka iesniedzējs novietojot transportlīdzekli Salacgrīvā, Viļņu ielā 30, arī ir
pārkāpis Ceļu satiksmes noteikumu 135.12 apakšpunkta prasības par ko liecina pielikums Nr.1.
CSN 135.12 apakšpunktā ir noteikts, ka aizliegts apstāties un stāvēt vietās, kur brauktuves mala
apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu (horizontālā baltā līnija).
Ņemot vērā Ceļu satiksmes noteikumu 4. punktu, pašam transportlīdzekļa vadītājam pirms
automašīnas novietošanas stāvēšanai ir jāpārliecinās par to, vai netiek pārkāpti Ceļu satiksmes
noteikumi.
2. Izvērtējot iepriekš minētos lietas apstākļus secināms, ka transportlīdzekļa vadītājs, 2015.
gada 18. jūlijā novietojot stāvēšanai automašīnu [..] ar valsts reģistrācijas numuru [..] Salacgrīvā,
Viļņu ielā 30 ceļa zīmes Nr. 326 darbības zonā (Apstāties aizliegts), ir izdarījis administratīvo
pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība LAPK 149.10 panta 5. daļas 11. punktā. Par
iepriekš minēto pārkāpumu LAPK 149.10 panta 5. daļas 11. punktā ir paredzēts tikai viens soda
veids un apmērs – EUR 40 naudas sods.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 287. panta pirmās daļas pirmo punktu, saskaņā ar 2015.gada 12.augusta kopīgās Attīstības
un Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
atstāt negrozītu Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas kārtībnieka Gunitas
Bisnieces 2015.gada 18.jūlijā sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu
Nr.580010293, [..], dzīvojoša [..], iesniegto sūdzību noraidīt.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo daļu lēmumu
persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc
deklarētās dzīvesvietas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289. panta pirmo
daļu lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu
laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
Lēmums Nr.291. Pielikumi uz 5 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti
protokolam.
8. §
Par Salacgrīvas novada kausa izcīņas basketbolā nolikuma apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs; izsakās I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz 2015.gada 12.augusta kopīgās Attīstības un Finanšu komiteju sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija
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Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas novada kausa izcīņas basketbolā nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.292. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
9. §
Par Salacgrīvas novada kausa izcīņas volejbolā nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2015.gada 12.augusta kopīgās Attīstības un Finanšu komiteju sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas novada kausa izcīņas volejbolā nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.293. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
10. §
Par Salacgrīvas novada kausa izcīņas minifutbolā nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz 2015.gada 12.augusta kopīgās Attīstības un Finanšu komiteju sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas novada kausa izcīņas minifutbolā nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.294. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
11. §
Par IK “S.G.A.” Salacgrīvas jahtu ostā sniegto pakalpojumu maksas saskaņošanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz 2015.gada 11.maija nomas līguma Nr.8-2.5/3 par Salacgrīvas jahtu ostas
apsaimniekošanas tiesībām un aprīkojuma nomu 5.2.1.punktu, IK “S.G.A.” 2015.gada 27.jūlijā
iesniegto informāciju (reģ.Nr.3-16.2/497) un 2015.gada 10.augustā iesniegto papildus informāciju,
saskaņā ar 2015.gada 12.augusta kopīgās Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņot sekojošas IK “S.G.A.” Salacgrīvas jahtu ostā sniegto pakalpojumu maksas:
1.1.par laivu un jahtu novietošanu – EUR 10 diennaktī par vienu laivu vai jahtu
(cenā iekļauta dzeramā ūdens un elektrības apgāde);
1.2.par dušas/ tualetes izmantošanu – EUR 3 par personu;
1.3.par ilgtermiņa stāvēšanu maksa tiek noteikta individuāli un savstarpēji vienojoties.
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Lēmums Nr.295. Iesniegumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
12. §
Par finansiālu atbalstu biedrības „Mēs Korģenei” projekta „Korģenē mainīsimies uz augšu”
realizēšanai
(ziņo I.Lazdiņa, D.Straubergs)
Izskatījusi biedrības „Mēs Korģenei” (reģ. Nr. 40008140708) valdes locekles Gunitas
Bisnieces un projekta vadītājas D.Cīrules 2015.gada 3.augusta iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/518), par
to ka biedrība guvusi atbalstu Borisa un Ināras Teterovu fonda programmā „Nāc un dari, Tu vari!”
ar projektu „Korģenē mainīsies uz augšu” un 2015.gada 14.augusta vienošanos par precizējumiem
projekta izdevumu tāmē (reģ.Nr.3-16/548), pamatojoties uz 2015.gada 17.jūnija lēmumu Nr. 225
„Par biedrības „Mēs Korģenei” projekta „Audio un vizuālās tehnikas un vingrošanas inventāra
iegāde biedrības „Mēs Korģenei” darbības pilnveidošanai” līdzfinansēšanu”, nolikumu „Par kārtību,
kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar
domes lēmumu Nr.321 (protokols Nr.9; 2.§), saskaņā ar 2015.gada 12.augusta kopīgās Attīstības un
Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 509.72 (pieci simti deviņi eiro, 72 centi) apmērā biedrības
„Mēs Korģenei” projekta „Korģenē mainīsimies uz augšu” realizēšanai projekta noteikumos
noteiktajā termiņā līdz 2016.gada 31.martam.
2. Biedrībai „Mēs Korģenei” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri
informēt domes Informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm.
3. Slēgt līgumu ar biedrību par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma
atskaites iesniegšanu.
Lēmums Nr.296. Iesniegums uz 22 lp. pievienots protokolam.

13. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.50 „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 10.augusta iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/533) par papildus finansējuma nepieciešamību
dalībnieku ēdināšanas izmaksām un lēmuma 1.punkta apakšpunktu precizēšanu, 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 12.augusta kopīgās Attīstības un Finanšu komiteju
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga), 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. Precizēt 2015.gada 18.februāra lēmuma Nr. 50 „Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskā
mūzikas festivāla fonda rīkotajam 6. Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālam 2015.gadā no
24.jūlija līdz 2.augustam” 1.punkta apakšpunktus izsakot sekojošā redakcijā:
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”1.1. Finansējot Salacgrīvas vidusskolas telpu izmantošanu nometnes vajadzībām 6’611
EUR (seši tūkstoši seši simti vienpadsmit euro) apmērā – finansējumu papildus iekļaujot
Salacgrīvas vidusskolas budžetā.
1.2. Finansējot pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” telpu izmantošanu nometnes
vajadzībām 2’959 EUR ( divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit deviņi euro) apmērā –
finansējumu papildus iekļaujot pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” budžetā.
1.3. Piešķirot 9’430 EUR (deviņi tūkstoši četri simti trīsdesmit euro) Salacgrīvas klasiskās
mūzikas festivāla fondam pārējo meistarklašu nometnes izmaksu segšanai.”
2. Piešķirts papildus finansējumu meistarklašu dalībnieku ēdināšanas izmaksu segšanai 5’363
EUR (pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit trīs euro) apmērā.
3. Slēgt vienošanos par grozījumiem 2015.gada 14.maija noslēgtajā līgumā 3-25.3/316 ar
Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fondu.
Lēmums Nr.297. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
14. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktores L.Tiesneses
2015.gada 4.augusta iesniegumu (reģ.Nr.3-18/207), noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās
iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un
izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.
lēmumu Nr.134, nosacījumiem, saskaņā ar 2015.gada 12.augusta kopīgās Attīstības un Finanšu
komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Normunds Tiesnesis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Izdarīt grozījumu Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem” (protokols Nr.13; 79.§) (ar grozījumiem
19.03.2014. lēmums Nr.96; 21.05.2014. lēmums Nr.180; 18.06.2014. lēmums Nr.224; 30.07.2014.
lēmums Nr.267; 20.08.2014. lēmums Nr.313; 19.11.2914. lēmums Nr.404; 20.05.2015. lēmums
Nr.191; 17.06.2015. lēmums Nr.226; 29.07.2015. lēmums Nr.264), papildinot 1.punktu ar šādu
apakšpunktu:
„1.30. akmeņu mandala – 3,39 EUR”
Lēmums Nr.298. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
15. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz būvvaldes vadītājas I.Cīrules 2015.gada 31.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.318/209), 2015.gada 12.augusta kopīgās Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti
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balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, 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 28.01.2015 lēmums Nr.1 ; 18.02.2015. lēmums Nr.78):
1. Papildināt pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” ar
sekojošu ierakstu:
Dīzeļdegviela
Automašīnas marka
FIAT DOBLO

Īpašnieks

Valsts Nr.
FL 5339

Patapināta – būvvaldei
(Ineta Cīrule)

Ziemā

Vasarā

6.3

5.7

Lēmums Nr.299. Iesniegums uz 2 lp. un informācija par degvielas patēriņa normas pēc CSDD
datiem uz 1 lp. pievienoti protokolam.
16. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.82 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs, I.Balode)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 20.jūlija lēmumu Nr. 236 „Par
vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Salacgrīvas novadā”, kā arī ņemot vērā to, ka Valsts un
pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā Salacgrīvas novadā Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, tiks
nodrošināti iedzīvotājiem pašvaldības noteiktie pakalpojumi, kā arī tiks nodrošināti valsts pārvaldes
iestāžu, t.i., Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras, Valsts zemes dienesta pakalpojumu saņemšana, atbilstoši sadarbības līgumiem, saskaņā
ar izpilddirektora Kaspara Ķemera 2015.gada 10.augusta iesniegumu (reģ.Nr.3-18/215) un
2015.gada 12.augusta kopīgas Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde,
Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Anda
Alsberga), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā
Nr.82 „Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”,
nosakot, ka ar 2015.gada 1.oktobri:
1.1. No lēmuma pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un
amatalgu saraksts” apakšsadaļas 2.1.„Pārvalde” tiek izslēgts 7.ieraksts:
Nr.

7

Amats

Sekretārs lietvedis

Koeficients

Slodzes

0.5

1

Amatalga

€ 868

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

Piezīmes

18.3. III

1.2. Lēmuma pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu
saraksts” apakšsadaļa 2.1. „Pārvalde” tiek papildināta ar sekojošu ierakstu:
11

Nr.

7

Amats

Tehniskais sekretārs

Koeficients

Slodzes

0.34

0.5

Amatalga

€ 295

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

Piezīmes

18.3 II

1.3. Lēmuma pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu
saraksts” sadaļa 2. „Centrālā administrācija” tiek papildināta ar apakšsadaļu
2.7.
„Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs” šādā redakcijā:
2.7. Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Nr.

1

Amats

Klientu apkalpošanas
speciālists

Koeficients

Slodzes

0.55

1

Amatalga

€ 955

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

23 III B

Piezīmes

Finansējas no VB un
pašvaldības budžeta

2. Lēmumu piemērot atbilstoši Darba likumā noteiktajiem darba līguma grozījumu
izdarīšanas nosacījumiem un termiņiem.
Lēmums Nr.300. Iesniegums uz 4 lp. un amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
17. §
Par pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas
ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas
apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojuma iepirkuma rezultātiem un 2015.gada 12.augusta
kopīgās Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis
Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Anda Alsberga, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu cenas bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2015.gada
1.septembri:
1.1. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”
brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem
EUR 3.06 dienā
1.2. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”
brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem
EUR 3.49 dienā
1.3. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”
pusdienas 5-6 gadu veciem bērniem
EUR 1.71 dienā
1.4. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”
brokastis, pusdienas, launags 1.06.-31.08. pie kopējā bērnu
skaita izglītības iestādē 8 un mazāk
EUR 6.70 dienā
1.5. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas
1.-4. klases audzēkņiem
EUR 1.99 dienā
1.6. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas
5.-9.klases audzēkņiem
EUR 2.13 dienā
2. Apstiprināt vecāku maksu par bērnu un skolēnu ēdināšanu ar 2015.gada 1.septembri:
2.1. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”
brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem
EUR 1.85 dienā
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3.

4.
5.
6.

2.2. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”
brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem
EUR 1.99 dienā
2.3. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”
pusdienas 5-6 gadu veciem bērniem
EUR 1.35 dienā
2.4. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”
brokastis, pusdienas, launags 1.06.-31.08. pie kopējā bērnu
skaita izglītības iestādē 8 un mazāk
EUR 4.20 dienā
2.5. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 5.-9.klasei
EUR 1.71 dienā
Apstiprināt domes dotāciju bērnu un skolēnu ēdināšanai ar 2015. gada 1.septembri:
3.1. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”
brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem
EUR 1.21 dienā
3.2. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”
brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem
EUR 1.50 dienā
3.3. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”
pusdienas 5-6 gadu veciem bērniem
EUR 0.36 dienā
3.4. Pirmskolas izglītības iestādē „RANDA”
brokastis, pusdienas, launags 1.06.-31.08. pie kopējā bērnu
skaita izglītības iestādē 8 un mazāk
EUR 2.50 dienā
3.5. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 1.-4.klasei
EUR 0.57 dienā
3.6. Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā pusdienas 5.- 9.klasei
EUR 0.42 dienā
Izglītības iestāžu vadītāji ir atbildīgi par bērnu un skolēnu vecāku savlaicīgu informēšanu par
ēdināšanas pakalpojumu cenām.
Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.septembri.
Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2014.gada
20.augusta lēmumu Nr. 306 „Par Pirmsskolas izglītības iestādes „Randa” un Kr.Valdemāra
Ainažu pamatskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes
dotācijas daļas apstiprināšanu”.

Lēmums Nr.301.

18. §
Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu,
vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa, D.Straubergs)
Pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojuma iepirkuma rezultātiem un 2015.gada 12.augusta
kopīgās Attīstības un Finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis
Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Anda Alsberga, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu cenas bērnu ēdināšanai ar 2015.gada 1.septembri:
1.1. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”
brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem
EUR 2.14 dienā
1.2. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”
brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem
EUR 2.38 dienā
1.3. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. - 31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 50-31 - 1-3 gadu veciem bērniem
EUR 2.95 dienā
1.4. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
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launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 50-31 - 4-6 gadu veciem bērniem
1.5. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. - 31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 30-16 - 1-3 gadu veciem bērniem
1.6. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 30-16 - 4-6 gadu veciem bērniem
1.7. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 15 un mazāk - 1-3 gadu veciem bērniem
1.8. Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 15 un mazāk - 4-6 gadu veciem bērniem
1.9. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā brokastis, pusdienas,
launags 1-3 gadu veciem bērniem (01.09.-31.05.)
1.10. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā brokastis, pusdienas,
launags 4-6 gadu veciem bērniem (01.09.-31.05.)
1.11. PII „Vilnītis” filiālē Korģenē brokastis, pusdienas,
launags 1-3 gadu veciem bērniem (1.09-31.05)
1.12. PII „Vilnītis” filiālē Korģene brokastis, pusdienas,
launags 4-6 gadu veciem bērniem (1.09-31.05)

EUR 3.15 dienā

EUR 3.44 dienā
EUR 3.65 dienā
EUR 4.58 dienā
EUR 4.79 dienā
EUR 3.34 dienā
EUR 3.55 dienā
EUR 7.10 dienā
EUR 7.32 dienā

2. Apstiprināt vecāku maksu par bērnu ēdināšanu ar 2015.gada 1.septembri:
2.1.
Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”
brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem
EUR 1.85 dienā
2.2.
Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”
brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem
EUR 1.99 dienā
2.3.
Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 50-31 - 1-3 gadu veciem bērniem
EUR 2.66 dienā
2.4.
Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 50-31 - 4-6 gadus veciem bērniem
EUR 2.76 dienā
2.5.
Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 30-16 - 1-3 gadu veciem bērniem
EUR 3.06 dienā
2.6.
Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 30-16 - 4-6 gadus veciem bērniem
EUR 3.06 dienā
2.7.
Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 15 un mazāk - 1-3 gadu veciem bērniem
EUR 4.20 dienā
2.8.
Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 15 un mazāk – 4-6 gadus veciem bērniem
EUR 4.20 dienā
2.9.
PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā brokastis, pusdienas,
launags 1-3 gadu veciem bērniem (01.09.-31.05.)
EUR 1.85 dienā
2.10. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā brokastis, pusdienas,
launags 4-6 gadu veciem bērniem (01.09.-31.05.)
EUR 1.99 dienā
2.11. PII „Vilnītis” filiālē Korģenē brokastis, pusdienas,
launags 1-3 gadu veciem bērniem (01.09.-31.05.)
EUR 1.85 dienā
2.12. PII „Vilnītis” filiālē Korģenē brokastis, pusdienas,
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launags 4-6 gadu veciem bērniem (01.09.-31.05.)

EUR 1.99 dienā

3. Apstiprināt domes dotāciju bērnu ēdināšanai ar 2015. gada 1.septembri:
3.1.
Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis”
brokastis, pusdienas, launags 1-3 gadu veciem bērniem
EUR 0.29 dienā
3.2.
Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis”
brokastis, pusdienas, launags 4-6 gadu veciem bērniem
EUR 0.39 dienā
3.3.
Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 50-31 - 1-3 gadu veciem bērniem
EUR 0.29 dienā
3.4.
Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 50-31 - 4-6 gadus veciem bērniem
EUR 0.39 dienā
3.5.
Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 30-16 - 1-3 gadu veciem bērniem
EUR 0.38 dienā
3.6.
Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 30-16 - 4-6 gadus veciem bērniem
EUR 0.59 dienā
3.7.
Pirmsskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 15 un mazāk - 1-3 gadu veciem bērniem
EUR 0.38 dienā
3.8.
Pirmskolas izglītības iestādē „Vilnītis” brokastis, pusdienas,
launags no 1.06. -31.08. pie kopējā bērnu skaita izglītības
iestādē 15 un mazāk – 4-6 gadus veciem bērniem
EUR 0.59 dienā
3.9.
PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā brokastis, pusdienas,
launags 1-3 gadu veciem bērniem (01.09.-31.05.)
EUR 1.49 dienā
3.10. PII „Vilnītis” filiālē Svētciemā brokastis, pusdienas,
launags 4-6 gadu veciem bērniem (01.09.-31.05.)
EUR 1.56 dienā
3.11. PII „Vilnītis” filiālē Korģenē brokastis, pusdienas,
launags 1-3 gadu veciem bērniem (01.09.-31.05.)
EUR 5.25 dienā
3.12. PII „Vilnītis” filiālē Korģenē brokastis, pusdienas,
launags 4-6 gadu veciem bērniem (01.09.-31.05.)
EUR 5.33 dienā
4. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par bērnu un skolēnu vecāku laicīgu informēšanu par
ēdināšanas pakalpojumu cenām.
5. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.septembri.
6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 25.septembra lēmumu Nr.
461 „Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ēdināšanas pakalpojumu cenas
apstiprināšanu, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu”.
Lēmums Nr.302.
19. §
Par Salacgrīvas vidusskolas 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas un domes
dotācijas daļas apstiprināšanu
D.Straubergs informē, ka nav noslēgusies iepirkuma procedūra “Ēdināšanas pakalpojumu
sniegšana Salacgrīvas vidusskolā”, jo vēl nav beidzies likumā noteiktais nogaidīšanas termiņš,
tādēļ jautājumu nevar izskatīt.
Jautājums “Par Salacgrīvas vidusskolas 1.-4.klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas un
domes dotācijas daļas apstiprināšanu” netiek izskatīts.
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20. §
Par Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas,
vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojuma iepirkuma rezultātiem un 2015.gada 12.augusta
kopīgās Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis
Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Anda Alsberga, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu cenas ēdināšanai ar 2015. gada 1. septembri:
1.1. Pirmsskolas audzēkņiem
1.1.1. brokastis, pusdienas un launags
EUR 3.20 dienā
1.1.2. brokastis un pusdienas
EUR 2.20 dienā
1.1.3. pusdienas un launags
EUR 2.30 dienā
1.1.4. pusdienas
EUR 1.60 dienā
1.1.5. pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas,
launags no 01.06-23.06; 15.08.-31.08 (10 porcijas)
EUR 7.55 dienā
1.2. Skolēniem
1.2.1. pusdienas 1.- 4.klases audzēkņiem
EUR 1.85 diena
1.2.2. pusdienas 5. – 12. klašu skolēniem
EUR 2.30 dienā
1.2.3. brokastis
EUR 0.80 dienā
1.2.4. launags
EUR 0.95 dienā
2. Apstiprināt vecāku maksu ēdināšanu ar 2015. gada 1. septembri:
2.1. Pirmsskolas audzēkņiem
2.1.1. brokastis, pusdienas un launags
EUR 1.99 dienā
2.1.2. brokastis un pusdienas
EUR 1.56 dienā
2.1.3. pusdienas un launags
EUR 1.52 dienā
2.1.4. pusdienas
EUR 1.14 dienā
2.1.5. pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas,
launags no 01.06-23.06; 15.08.-31.08 (10 porcijas)
EUR 4.20 dienā
2.2. Skolēniem
2.2.1. pusdienas 5. – 12. klašu skolēniem
EUR 1.71 dienā
2.2.2. brokastis
EUR 0.50 dienā
2.2.3. launags
EUR 0.50 dienā
3. Apstiprināt domes dotāciju ēdināšanai ar 2015. gada 1. septembri:
3.1. 3.3 Pirmsskolas audzēkņiem
3.1.1. brokastis, pusdienas un launags
EUR 1.21 dienā
3.1.2. brokastis un pusdienas
EUR 0.64 dienā
3.1.3. pusdienas un launags
EUR 0.78 dienā
3.1.4. pusdienas
EUR 0.46 dienā
3.1.5. pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas,
launags no 01.06-23.06; 15.08.-31.08 (10 porcijas)
EUR 3.35 dienā
3.2. Skolēniem
3.2.1. pusdienas 1.- 4.klases audzēkņiem
EUR 0.43 diena
3.2.2. pusdienas 5. – 12. klašu skolēniem
EUR 0.59 dienā
3.2.3. brokastis
EUR 0.30 dienā
3.2.4. launags
EUR 0.45 dienā
4. Liepupes vidusskolas direktors ir atbildīgs par skolēnu vecāku laicīgu informēšanu par
ēdināšanas
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pakalpojumu cenām.
5. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.septembri
6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2014.gada
20.augusta lēmumu Nr.307 „Par Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas
pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu”.
Lēmums Nr.303.
21.Papildus darba kārtības jautājumi:
21.1. §
Par Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja iecelšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, iekšēja konkursa
„Par turpmāko Salacgrīvas novada bibliotēku darbību” komisijas 2015.gada 3.jūlija slēdzienu,
2015.gada 29.jūlija Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.259 “Par Salacgrīvas novada
Salacgrīvas, Ainažu, Korģenes, Svētciema, Liepupes un Tūjas bibliotēkas reorganizāciju”
(protokols Nr.10; 23.§), 2015.gada 29.jūlija Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.260 “Par
grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.82 „Par Salacgrīvas
novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”” (protokols Nr.10; 24. §),
atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iecelt Inesi Hedvigu Podziņu, personas kods [..], Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja amatā.
Lēmums stājas spēkā 2015.gada. 1.oktobrī.
Lēmums Nr.304.
21.2. §
Par grozījumiem 2013.gada 17.jūnija lēmumā Nr.279 „Par Salacgrīvas novada domes
pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu”
(ziņo D.Straubergs, debatēs piedalās A.Zunde, D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 50.pantu un
51.pantu, 55.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17.jūnija lēmumā Nr.279:
1.Iekļaut Sociālo un veselības jautājumu komitejā deputātu Eduardu Ādmīdiņu.
Lēmums Nr.305.
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21.3. §
Par valsts mērķdotāciju sadali pašvaldības izglītības iestādēm
(ziņo A.Paegle)
Pamatojoties uz MK 22.12.2009.noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”
11.punktu, MK 28.08.2001. noteikumu Nr. 382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas
kārtība” 2.punktu, Salacgrīvas novada domes 15.09.2010. lēmumu Nr. 489 „Kārtība, kādā
Salacgrīvas novadā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm”, Salacgrīvas
novada domes 17.11.2010. lēmumu Nr. 601 „Kārtība, kādā izvērtē interešu izglītības programmas
un sadala valsts budžeta un pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai
Salacgrīvas novada izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta sēdes protokolu
Nr. 38 40.§ par iesniegtā rīkojuma projekta „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību
izglītības iestādēm 2015.gadam” pieņemšanu, rīkojuma „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībāmpašvaldību izglītības iestādēm 2015.gadam” pielikumiem Nr.1, Nr.2, Nr.4, atklāti balsojot: PAR- 8
deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Anda Alsberga, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Sanita Šlekone
balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadales projektu Salacgrīvas novada vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2015.gada
1.septembra līdz 31.decembrim EUR 303176, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadales projektu Salacgrīvas novada izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai no 2015.gada 1.septembra līdz 31.decembrim EUR 37604, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadali Salacgrīvas novada izglītības iestādēm interešu
izglītības pedagogu darba samaksai no 2015.gada 01. septembra līdz 31. decembrim EUR 11124,
saskaņā ar interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības
finansējuma sadales komisijas apstiprināto sadales projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.3.
4. Izglītības iestāžu vadītāji ir tiesīgi kopējās piešķirtās valsts mērķdotācijas ietvaros mainīt
finansējumu, rīkojumā „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām-pašvaldību izglītības iestādēm
2015.gadam” pielikumos Nr.1, Nr.2, Nr.4 paredzētās piemaksas pedagogiem par 3., 4., 5. kvalitātes
pakāpēm.
5. Lēmums stājas spēkā ar rīkojuma „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām-pašvaldību
izglītības iestādēm 2015.gadam” spēkā stāšanos un piemērojams ar 2015.gada 1.septembri.
Lēmums Nr.306. Pielikumi uz 3 lp. pievienots protokolam.
21.4. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr. 76 „Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2015.gadā”
(ziņo D.Straubergs, K.Ķemers)
Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 56.punktu, Limbažu un
Salacgrīvas novadu sporta skolas direktores Diānas Zaļupes 2015.gada 14.augusta iesniegumu
(reģ.Nr.3-12/927) un 2015.gada 18.augusta iesniegumu (reģ. Nr.3-18/221), atklāti balsojot: PAR- 9
deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
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Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt šādu grozījumu 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.76 „Par pašvaldības finansējumu
Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2015.gadā”:
Papildināt lēmumu ar 8. un 9. punktu sekojošā redakcijā:
„8. Piešķirt Salacgrīvas novada sporta skolas „Augstu sasniegumu sports” dambretes
programmai papildus pašvaldības finansējumu EUR 1920 (Viens tūkstotis deviņi simti
divdesmit euro) dalībai Pasaules Jaunatnes Čempionātā 64 lauciņu dambretē Kranevo
(Bulgārijā).
9. Piešķirt Salacgrīvas novada sporta skolas „Augstu sasniegumu sports” vieglatētikas
programmai papildus pašvaldības finansējumu EUR 616 (Seši simti sešpadsmit euro)
dalībai vieglatlētikas sacensībās „European Kids Athletics Games” Brno (Čehijā) ”
2. Noslēgt vienošanos ar Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolu par grozījumiem
2015.gada 9.marta līgumā Nr.3-25.3/111.
Lēmums Nr.307. Iesniegumi uz 5 lp. pievienots protokolam.
22. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–6 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. B-5 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa)
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem – saskaņā ar
2015.gada 19.augusta Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.307 “Par grozījumiem Salacgrīvas
novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.76 „Par pašvaldības finansējumu Limbažu un
Salacgrīvas novadu sporta skolai 2015.gadā”” no plānotā naudas atlikuma uz 31.12.2015. piešķirot
EUR 2536 Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas programmai “Augstu sasniegumu sports”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar
2015.gada 12.augusta kopīgās Attīstības un Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde,
Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-6 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.
jūlija saistošajos noteikumos Nr. B-5 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada pamata un
speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-6 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.308. Pielikums uz 12 lp. un iesniegumi uz 17 lp. pievienoti protokolam.
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Sēdes vadītājs D.Straubergs informē par aktualitātēm Salacgrīvas novadā.
Pārtraukums no plkst.16:20-16.30.
Pēc pārtraukuma darbu domes sēdē neturpina deputāte Lija Jokste.
Informācija
1.Par iespējamo Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras līnijas staciju izvietojumu Salacgrīvas
novadā
Sēdes vadītājs D.Straubergs dod vārdu Dairim Birkenbergam.
D.Birkenbergs informē, ka nepārstāv nekādu organizāciju vai biedrību, ir ieguvis informāciju un to
apkopojis. D.Birkenbergs prezentē sagatavoto materiālu „Par Rail Baltica pieturvietām pie
Salacgrīvas un Limbaži – Tūja ceļa šķērsojuma” (uz 16 lp. pievienots protokolam). Diskusijā
piedalās D.Birkenbergs un deputāti A.Alsberga, D.Straubergs, A.Zunde, I.Balode.
Sēdi slēdz plkst. 17:20.

Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs, 20.08.2015.

Sēdes protokolētāja

____________________________
Inita Hartmane, 20.08.2015.
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