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.13
Salacgrīvā

2015.gada 21.oktobrī

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam un Salacgrīvas
novada attīstības programmas 2015. – 2021. gadam vides pārskata galīgās redakcijas
apstiprināšanu
2. Par konkursa nolikuma „Ziemas rota 2015” apstiprināšanu
3. Par grozījumiem Salacgrīvas vidusskolas nolikumā
4. Par grozījumu Liepupes vidusskolas nolikumā
5. Par grozījumu Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikumā
6. Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” nolikumā
7. Par grozījumiem Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” nolikumā
8. Par grozījumiem Salacgrīvas novada mūzikas skolas nolikumā
9. Par pārstāvju deleģēšanu Salacgrīvas novada domes dibināto izglītības iestāžu padomēs
10. Par domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos iekļaušanu darba grupās
11. Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājam ar rīkojumu iekļaut domes priekšsēdētāja
vietnieku attīstības jautājumos darba grupās un komisijās
12. Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas sastāvā
13. Par atļauju Signei Matisonei savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa kārtējā taksācijas gada maksājuma, pamatparāda,
pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas dzēšanu nekustamā īpašuma [..]
domājamām daļām, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa kārtējā taksācijas gada maksājuma, pamatparāda un
nokavējuma naudas dzēšanu nekustamā īpašuma [..] 1/10 domājamām daļām, Salacgrīvas
pagastā, Salacgrīvas novadā
16. Par hipotēku maiņu pašvaldības nekustamajiem īpašumiem
17. Par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu
18. Par ceļa zīmes uzstādīšanu Liepupes pagastā
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
20. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa “Jaunzemes 1” – 1, Ainažu
pagastā, Salacgrīvas novadā, nodošanu īpašumā nekustamā īpašuma pircējam
21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jaunieši 3” - 1, Liepupes pagastā pārdošanu
par nosacīto cenu

22. Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Tērces”,
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu
23. Par apkures sistēmu Pērnavas ielā 52 un Pērnavas ielā 54, Salacgrīvā pārdošanu par brīvu
cenu
24. Par kustamās mantas – apkures sistēmas Atlantijas ielā 1A, Salacgrīvā atsavināšanu,
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Liedaga iela 8 –6, Tūjā, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Liepupe 6” – 1, Liepupē, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kickiņi”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
28. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.marta lēmumā Nr.80 ”Par
Salacgrīvas novada domei piederošo zemes gabalu nodošanu valdījumā Salacgrīvas ostas
pārvaldei”
29. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumā Nr.349 “Par
apbūvēta pašvaldībai piekritīga zemes gabala Krasta ielā 1, Salacgrīvā iznomāšanu un
nomas līguma slēgšanu”
30. Par pašvaldības zemes nomas līguma Grīvas ielā 6, Salacgrīvā pārjaunošanu
31. Par sociālā dzīvokļa [..] izīrēšanu
32. Par pabalsta piešķiršanu un izmaksu
33. Par tirgošanas cenas noteikšanu Salacgrīvas novada 2016.gada kalendāram „Mana jūra”
34. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr. 76 „Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2015.gadā”
35. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
36. Par nolikuma „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas
novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” projekta apstiprināšanu
37. Papildus darba kārtības jautājumi:
37.1. Par domes priekšsēdētāja D.Strauberga ārzemju komandējumu
37.2.Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada
7.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas
kārtību Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu
38. Par saistošo noteikumu Nr. B-8 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada
24.septembra saistošajos noteikumos Nr. B-7 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības
2015.gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu
39. Par naudas balvas piešķiršanu
Informācija
1.Par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi līdz 2015.gada 30.septembrim
2.Par Salacgrīvas novada bibliotēkas un filiālbibliotēku darba laiku
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Māris Trankalis, Andris
Zunde, Lija Jokste, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Ilona Balode, Eduards Ādmīdiņš
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada
domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste,
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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, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Zane Paegle –
Salacgrīvas novada sociālā dienesta sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem, Kaspars
Neimanis – Salacgrīvas novada domes informācijas aprites speciālists, Valda Neimane –
Salacgrīvas novada domes nodokļu speciāliste, Hedviga Inese Podziņa – Salacgrīvas novada
bibliotēkas vadītāja, Sanita Kānīte – Salacgrīvas novada bibliotēkas filiālbibliotēkas Ainažu
bibliotēkā vadītāja, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte,
Dzintra Eizenberga – Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja, Didzis
Žibals – Salacgrīvas novada domes kārtībnieks, Kristiāna Kauliņa – Salacgrīvas novada tūrisma
informācijas centra ceļojumu konsultante
Nepiedalās- Gints Šmits (personiski iemesli), Inga Čekaļina (personiski iemesli), Aleksandrs
Rozenšteins (personiski iemesli)
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 38
jautājumiem un 2 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt
piedāvāto darba kārtību.

1.§
Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam un Salacgrīvas
novada attīstības programmas 2015. – 2021. gadam vides pārskata galīgās redakcijas
apstiprināšanu
(ziņo J.Cīrulis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru
kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi
stratēģiskais novērtējums”, Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 8. maija vēstuli Nr. 702/599, saņemtajiem atzinumiem, ņemot vērā Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotājas
V.Krūzes sagatavoto pārskatu (reģ.Nr.3-18/265), saskaņā ar 2015.gada 14.oktobra Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam un
Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015. – 2021. gadam vides pārskatu galīgajā
redakcijā, saskaņā ar pielikumu.
2. Informāciju par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam un
Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015. – 2021. gadam vides pārskata
apstiprināšanu publicēt pašvaldības interneta vietnē un izziņot citos sabiedrībai pieejamos
veidos.
3. Nodrošināt Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam un
Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015. – 2021. gadam vides pārskata pieejamību
Salacgrīvas novada domē, Ainažu pilsētas pārvaldē un Liepupes pagasta pārvaldē.
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4. Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam un Salacgrīvas
novada attīstības programmas 2015. – 2021. gadam vides pārskatu nosūtīt Rīgas plānošanas
reģiona administrācijai, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Vides
pārraudzības valsts birojam.
5. Par lēmuma izpildi atbildīga ir Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja Vineta Krūze.
Lēmums Nr.368. Pielikums uz 48 lp. un pārskats par Salacgrīvas novada attīstības programmas
2015.-2021.gadam un Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam vides
pārskata izstrādi uz 73 lp. pievienoti protokolam.
2. §
Par konkursa nolikuma „Ziemas rota 2015” apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 2015.gada 14.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Eduards
Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda
Alsberga, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine
balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa nolikumu „Ziemas rota 2015” saskaņā ar pielikumu.
2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
2.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs: Jānis Cīrulis - Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos;
2.2. Vērtēšanas komisijas locekle - sekretāre: Līga Apsīte - Salacgrīvas novada domes ainavu
arhitekte;
2.3. Vērtēšanas komisijas locekļi:
2.3.1. Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte;
2.3.2. Aija Kirhenšteina - Salacgrīvas novada domes deputāte;
2.3.3. Jānis Auziņš – Salacgrīvas novada domes enerģētiķis;
2.3.4. Gunita Bisniece – Salacgrīvas novada domes kārtībniece;
2.3.5. Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja;
2.3.6. Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs.
3. Apstiprināt konkursa „Ziemas rota 2015” balvu fondu EUR 1010 (viens tūkstotis viens simts
euro un 00 euro centi) apmērā.
Lēmums Nr.369. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
3. §
Par grozījumiem Salacgrīvas vidusskolas nolikumā
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, 31.pantu, 2015.gada 12.oktobra
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 14.oktobra Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Eduards Ādmīdiņš balsojumā
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nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada
domes 2013.gada 17.jūlija lēmumu Nr.297 (protokols Nr.9; 7.§) „Par Salacgrīvas vidusskolas
nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Salacgrīvas vidusskolas nolikumā (turpmāk – nolikums):
1. Izteikt nolikuma 9.punktu šādā redakcijā:
“9. Skola īsteno šādas izglītības programmas:
9.1. pamatizglītības programmu (izglītības programmas kods 21011111);
9.2. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(izglītības programmas kods 21015611);
9.3. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(izglītības programmas kods 21015811);
9.4. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (izglītības
programmas kods 31011011);
9.5. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu
(izglītības programmas kods 31013011).”
2. Izteikt nolikuma 29.punktu šādā redakcijā:
“29. Skolas padomes kompetenci nosaka Izglītības likums un Skolas padomes reglaments,
ko, saskaņojot ar skolas direktoru, izdod pati padome.”
3. Papildināt nolikumu ar 29.1 punktu šādā redakcijā”:
“29.1 Skolas padomē darbojas Izglītības likumā noteiktie deleģētie pārstāvji, kā arī tajā
iekļaujams skolas direktors un izglītības iestādes dibinātāja pārstāvis.”
Lēmums Nr.370.
4. §
Par grozījumu Liepupes vidusskolas nolikumā
Pamatojoties uz Izglītības likuma 31.pantu, 2015.gada 12.oktobra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 14.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.marta lēmumu Nr.110
(protokols Nr.4; 20.§) „Par Liepupes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Liepupes
vidusskolas nolikumā (turpmāk – nolikums):
Papildināt nolikumu ar 26.1 punktu šādā redakcijā:
“26.1 Iestādes padomē darbojas Izglītības likumā noteiktie deleģētie pārstāvji, kā arī tajā
iekļaujams Iestādes direktors un izglītības iestādes dibinātāja pārstāvis.”
Lēmums Nr.371.
5. §
Par grozījumu Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikumā
Pamatojoties uz Izglītības likuma 31.pantu, 2015.gada 12.oktobra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 14.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija
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Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.109 (protokols Nr.4;
5.§) „Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikumā (turpmāk – nolikums):
Papildināt nolikumu ar 30.1 punktu šādā redakcijā:
“30.1 Skolas padomē darbojas Izglītības likumā noteiktie deleģētie pārstāvji, kā arī tajā
iekļaujams Skolas direktors un izglītības iestādes dibinātāja pārstāvis.”
Lēmums Nr.372.
6. §
Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” nolikumā
Pamatojoties uz Izglītības likuma 31.pantu, 2015.gada 12.oktobra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 14.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ izdarīt šādu grozījumu ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu
Nr.20 (protokols Nr.1; 20.§) „Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” nolikuma
apstiprināšanu” apstiprinātajā pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” nolikumā (turpmāk –
nolikums):
Papildināt nolikumu ar 30.1 punktu šādā redakcijā:
“30.1 Skolas padomē darbojas Izglītības likumā noteiktie deleģētie pārstāvji, kā arī tajā
iekļaujams iestādes vadītājs un izglītības iestādes dibinātāja pārstāvis.”
Lēmums Nr.373.
7. §
Par grozījumiem Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” nolikumā
Pamatojoties uz Izglītības likuma 31.pantu, 2015.gada 12.oktobra Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 14.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar Salacgrīvas novada domes 2010.gada 21.aprīļa lēmumu
Nr.192 (protokols Nr.6; 6.§) „Par Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” nolikuma
apstiprināšanu” apstiprinātajā Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” nolikumā (turpmāk –
nolikums):
1. Izteikt 9.2.punktu šādā redakcijā:
“9.2. Iestādes padomē darbojas Izglītības likumā noteiktie deleģētie pārstāvji, kā arī tajā
iekļaujams iestādes vadītājs un izglītības iestādes dibinātāja pārstāvis.”
2. Izteikt 9.5.punktu šādā redakcijā:
“9.5. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums un tā darbojas saskaņā ar
iestādes padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar izglītības iestādes
vadītāju, izdod pati padome.”
Lēmums Nr.374.
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8. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada mūzikas skolas nolikumā
Pamatojoties uz 2015.gada 12.oktobra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2015.gada 14.oktobra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar
Salacgrīvas novada domes 2012.gada 15.februāra lēmumu Nr.97 (protokols Nr.3;11.§) „Par
Salacgrīvas novada mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Salacgrīvas novada
mūzikas skolas nolikumā (turpmāk – nolikums):
1.Izteikt nolikuma 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde. Iestādei var būt sava simbolika (karogs, logo) un
zīmogs, ko tā izmanto normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.”
2. Papildināt nolikuma 7.1 punktu šādā redakcijā:
“7.1 Dibinātāja juridiskā adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033,
Latvija.”
3. Izteikt nolikuma 10.punktu šādā redakcijā:
“10. Skola īsteno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā šādas licencētas un akreditētas
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas:
10.1. 20V 212 01 1 – Taustiņinstrumentu spēle ( Klavierspēle, Akordeona spēle),
10.2. 20V 212 02 1 – Stīgu instrumentu spēle ( Vijoles spēle),
10.3. 20V 212 03 1 – Pūšaminstrumentu spēle ( Flautas spēle, Trompetes spēle,
Saksofona spēle, Eifonija spēle),
10.4. 20V 212 04 1 – Sitaminstrumentu spēle.”
4. Izteikt nolikuma 11.punktu šādā redakcijā:
“11. Skola var īstenot valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm
atbilstošas pieaugušo neformālās izglītības programmas un personas individuālajām izglītības
vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas, kas saskaņotas ar dibinātāju.”
5. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:
“32. Izglītojamo tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību
aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un iestādes iekšējos normatīvajos aktos.”
6. Izteikt nolikuma 45.punktu šādā redakcijā:
“45. Izglītības iestādes padomē darbojas Izglītības likumā noteiktie deleģētie pārstāvji, kā
arī tajā iekļaujams Skolas direktors un izglītības iestādes dibinātāja pārstāvis.”
7. Izteikt 47.punktu šādā redakcijā:
“47. Izglītības iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums un tā darbojas saskaņā
ar Izglītības iestādes padomes reglamentu, ko, saskaņojot ar Skolas direktoru, izdod pati padome.”
8. Izteikt 65.punktu šādā redakcijā:
“65. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un
pašnovērtējuma ziņojumu, kā arī aktualizē informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā
atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai Valsts izglītības informācijas sistēmas uzturēšanas un
aktualizēšanas kārtībai.”
9. Papildināt nolikumu un 69.punktu šādā redakcijā:
“69. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par
akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu.”
Lēmums Nr.375.
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9. §
Par pārstāvju deleģēšanu Salacgrīvas novada domes dibināto izglītības iestāžu padomēs
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojekta 1.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, 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:
1.Deleģēt Salacgrīvas novada domes deputātu Andri Zundi darboties Salacgrīvas novada
mūzikas skolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim.
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojekta 2.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.Deleģēt Salacgrīvas novada domes deputāti Ingu Čekaļinu darboties Ainažu pirmsskolas
izglītības iestādes “Randa” padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim.
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojekta 3.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Anda Alsberga, 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:
3. Deleģēt Salacgrīvas novada domes deputāti Aiju Kirhenšteini darboties pirmsskolas
izglītības iestādes “Vilnītis” padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim.
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojekta 4.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
4. Deleģēt Salacgrīvas novada domes deputāti Ingu Čekaļinu darboties Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim.
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojekta 5.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aija
Kirhenšteine, 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:
5. Deleģēt Salacgrīvas novada domes deputāti Sanitu Šlekoni darboties Liepupes
vidusskolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim.
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojekta 6.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aija Kirhenšteine, Anda Alsberga,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Sanita Šlekone, Eduards Ādmīdiņš
balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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6. Deleģēt Salacgrīvas novada domes deputāti Sanitu Šlekoni darboties Salacgrīvas
vidusskolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim.
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojekta 7.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Sanita Šlekone, Skaidrīte
Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Aija
Kirhenšteine, Anda Alsberga, 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:
7. Deleģēt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni
Cīruli darboties Salacgrīvas mākslas skolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim.
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojekta 8.punktu.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
8. Uzdot attiecīgās izglītības iestādes direktoram (vadītājam) ierosināt izglītības iestādes
padomei veikt šādus grozījumus izglītības iestādes padomes reglamentā (nolikumā):
8.1. iekļaut izglītības iestādes padomes reglamentā (nolikumā) nosacījumu, ka padomes
sastāvā iekļaujams izglītības iestādes direktors (vadītājs) un izglītības iestādes dibinātāja pārstāvis;
8.2. iekļaut izglītības iestādes padomes reglamentā (nolikumā) nosacījumu, ka padomes
pārstāvji informējami par padomes sēdes kārtību ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms padomes
sēdes, elektroniski nosūtot informāciju uz padomes pārstāvju norādītajiem e-pastiem;
8.3. iekļaut izglītības iestādes padomes reglamentā (nolikumā) nosacījumu, ka ne vēlāk kā 5
(piecu) darba dienu laikā pēc padomes sēdes, sēdes protokols elektroniski nosūtāms padomes
pārstāvjiem uz to norādītajiem e-pastiem.
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 21.oktobra lēmumu Nr.375 “Par
grozījumiem Salacgrīvas mūzikas skolas nolikumā”, 2015.gada 21.oktobra lēmumu Nr.374 “Par
grozījumiem Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” nolikumā”, 2015.gada 21.oktobra
lēmumu Nr.373 “Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” nolikumā”, 2015.gada
21.oktobra lēmumu Nr.372 “Par grozījumu Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikumā”,
2015.gada 21.oktobra lēmumu Nr.371 “Par grozījumu Liepupes vidusskolas nolikumā”, 2015.gada
21.oktobra lēmumu Nr.370 “Par grozījumiem Salacgrīvas vidusskolas nolikumā”, 2015.gada
12.oktobra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2015.gada 14.oktobra Finanšu
komitejas atzinumiem, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Deleģēt Salacgrīvas novada domes deputātu Andri Zundi darboties Salacgrīvas novada
mūzikas skolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim.
2. Deleģēt Salacgrīvas novada domes deputāti Ingu Čekaļinu darboties Ainažu pirmsskolas
izglītības iestādes “Randa” padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim.
3. Deleģēt Salacgrīvas novada domes deputāti Aiju Kirhenšteini darboties pirmsskolas
izglītības iestādes “Vilnītis” padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim.
4. Deleģēt Salacgrīvas novada domes deputāti Ingu Čekaļinu darboties Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim.
5. Deleģēt Salacgrīvas novada domes deputāti Sanitu Šlekoni darboties Liepupes
vidusskolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim.
6. Deleģēt Salacgrīvas novada domes deputāti Sanitu Šlekoni darboties Salacgrīvas
vidusskolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim.
7. Deleģēt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni
Cīruli darboties Salacgrīvas mākslas skolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvim.
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8. Uzdot attiecīgās izglītības iestādes direktoram (vadītājam) ierosināt izglītības iestādes
padomei veikt šādus grozījumus izglītības iestādes padomes reglamentā (nolikumā):
8.1. iekļaut izglītības iestādes padomes reglamentā (nolikumā) nosacījumu, ka padomes
sastāvā iekļaujams izglītības iestādes direktors (vadītājs) un izglītības iestādes dibinātāja pārstāvis;
8.2. iekļaut izglītības iestādes padomes reglamentā (nolikumā) nosacījumu, ka padomes
pārstāvji informējami par padomes sēdes kārtību ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms padomes
sēdes, elektroniski nosūtot informāciju uz padomes pārstāvju norādītajiem e-pastiem;
8.3. iekļaut izglītības iestādes padomes reglamentā (nolikumā) nosacījumu, ka ne vēlāk kā 5
(piecu) darba dienu laikā pēc padomes sēdes, sēdes protokols elektroniski nosūtāms padomes
pārstāvjiem uz to norādītajiem e-pastiem.
Lēmums Nr.376.
10. §
Par domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos iekļaušanu darba grupās
(ziņo D.Lejniece)
Pamatojoties uz 2015.gada 14.oktobra Finanšu komiteju atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11
deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 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:
1. Iecelt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli
par vadītāju darba grupā, kas izveidota lai kvalitatīvi apgūtu saskaņā ar 2015.gada
18.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” Salacgrīvas novadam pieejamo atbalstu.
2. Iecelt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli
par locekli darba grupā, kas izveidota lai īstenotu Salacgrīvas novada attīstības programmas
2015.-2021.gadam rīcības plānā apstiprināto virzienu Nr.R3.2.8. “Meliorācijas sistēmu
sakārtošana” un sekmīgi piesaistītu finansējumu šī mērķa īstenošanai.
Lēmums Nr.377.
11. §
Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājam ar rīkojumu iekļaut domes priekšsēdētāja
vietnieku attīstības jautājumos darba grupās un komisijās
(ziņo D.Lejniece)
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu un domes priekšsēdētāja
vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmumprojektu vada domes
priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos Skaidrīte Eglīte.
Pamatojoties uz 2015.gada 14.oktobra Finanšu komiteju atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 10
deputāti (Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma
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„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
Pilnvarot Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju iecelt Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos ar rīkojumu izveidotājās darba grupās un komisijās,
izņemto tajās, kurās saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkta
nosacījumiem locekļu ievēlēšana komisijās un darba grupās ir domes ekskluzīva kompetence.
Lēmums Nr.378.
12. §
Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas sastāvā
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, ņemot vērā J.Berga 2015.gada 23.septembra
iesniegumu (reģ.Nr.3-18/240), I.Paroles 2015.gada 29.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/242),
A.Paegles 2015.gada 6.oktobra apliecinājumu (reģ.Nr.3-18/253) un Z.Paegles 2015.gada 6.oktobra
apliecinājumu (reģ.Nr.3-18/255), saskaņā ar 2015.gada 14.oktobra Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards
Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot Ingu Paroli, personas kods [..], no Salacgrīvas novada domes administratīvās
komisijas atbildīgā sekretāra pienākumu pildīšanas.
2. Atbrīvot Jāni Bergu, personas kods [..], no Salacgrīvas novada domes administratīvās
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
3. Apstiprināt uz Salacgrīvas novada domes 2.sasaukuma pilnvaru laiku Salacgrīvas novada
domes administratīvās komisijas sastāvā par administratīvās komisijas atbildīgo sekretāru
Zani Paegli, personas kods [..], adrese – [..].
4. Apstiprināt uz Salacgrīvas novada domes 2.sasaukuma pilnvaru laiku Salacgrīvas novada
domes administratīvās komisijas sastāvā par administratīvās komisijas locekli Antru Paegli,
personas kods [..], adrese – [..]s.
5. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 2.novembrī.
Lēmums Nr.379. Iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam.
13. §
Par atļauju Signei Matisonei savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
1. Adresāts
Salacgrīvas novada domes pašvaldības iestādes Veco ļaužu mītnes “Sprīdīši” direktore
Signe Matisone (turpmāk tekstā – Persona).
2. Prasījums
2.1. Salacgrīvas novada dome 2015.gada 25.septembrī saņēma Personas 2015.gada
25.septembra iesniegumu un 2015.gada 1.oktobra iesnieguma papildinājumus, kurā Persona lūdz
sniegt atļauju savienot amatpersonas – pašvaldības iestādes Veco ļaužu mītnes “Sprīdīši” direktores
amatu ar darbu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Vidzemes reģionālajā centrā feldšera
– dispečera amatā. Persona iesniegumā norāda, ka darbu Neatliekamās medicīniskās palīdzības
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dienesta Vidzemes reģionālajā centrā veiks no darba pašvaldības iestādē Veco ļaužu mītne
“Sprīdīši” brīvajā laikā.
3. Procesa dalībnieku viedokļi un argumenti
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā –
Likums) 8.1 panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas)
rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma
uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu.
Likuma 8.1panta piektās daļas 1. un 2.punkts nosaka, ka šajā likumā noteiktajos gadījumos
valsts amatpersonai, saņemot lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir
pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai,
un mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu
savienošanai.
Lai varētu pieņemt pamatotu lēmumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu
amatu, ir jāizvērtē:
1) vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu;
2) vai amatu savienošana nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām;
3) vai amatu savienošana nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai.
4. Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums
Saskaņā ar Likumu interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic
citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts
amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.
Personas amati: pašvaldības iestādes Veco ļaužu mītnes “Sprīdīši” direktores amats atbilst
valsts amatpersonas statusam, un saskaņā ar Likuma 6.panta otro daļu un 7.panta piektās daļas
4.punkta nosacījumiem, valsts amatpersonai, ievērojot Likuma nosacījumus, valsts amatpersonas
amatu ir atļauts savienot ar citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada
interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida
atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
Saskaņā ar 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1480 “Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta nolikums” 1.punktu, neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienests ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Ņemot vērā iepriekš minēto,
konstatējams, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir publiskas personas institūcija.
Dienesta darbības mērķis ir īstenot vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības un
katastrofu medicīnas jomā.
Persona iesniegumā norādījusi, ka darbu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
Vidzemes reģionālajā centrā veiks no darba pašvaldības iestādē Veco ļaužu mītne “Sprīdīši” brīvajā
laikā.
Saskaņā ar Likuma 8.1 panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļaujas
izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas minēti šā panta
piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu maiņa
nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) atceļ lēmumu par atļaujas
izsniegšanu amatu savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāskata saistīti ar
Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. un 3.punktu (atcelšanas
atruna).
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un iegūto
informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Personai savienot amatus.
5. Lēmums
Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar Likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi, 6.panta
otro daļu, 7.panta piektās daļas 4.punktu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, kā arī ņemot
vērā to, ka zemāk minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada, nav pretrunā ar valsts
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amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome nolemj:
atļaut pašvaldības iestādes “Veco ļaužu mītnes “Sprīdīši”” direktorei Signei Matisonei
savienot valsts amatpersonas amatu ar darbu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
Vidzemes reģionālajā centrā (Reģ. Nr. 90009029104) feldšera – dispečera amatā.
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 81.panta
sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar
atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Salacgrīvas
novada domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un
varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu – šo
lēmumu Personai ir tiesības apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.380. Administratīvais akts uz 1 lp un iesniegumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
14. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa kārtējā taksācijas gada maksājuma, pamatparāda,
pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas dzēšanu nekustamā īpašuma [..] ½
domājamām daļām, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
(ziņo V.Neimane, D.Lejniece)
[..]
4. Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām"
25.panta trešo daļu un pirmās daļas 3. punktu un 2015.gada 14.oktobra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Dzēst [..], personas kods [..], miris [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamā
īpašuma [..] ½ domājamām daļām no zemes 1.5 ha kopplatībā, kas atrodas Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā ar kadastra Nr. [..] – kārtējā taksācijas gada maksājumu EUR 2.85,
pamatparādu EUR 65.32, pamatparāda palielinājumu EUR 0.80 un nokavējuma naudu EUR 38.69.
Kopējā dzēsuma summa – EUR 107.66 (viens simts un septiņi eiro un 66 eiro centi).
Lēmums Nr.381.
15. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa kārtējā taksācijas gada maksājuma, pamatparāda un
nokavējuma naudas dzēšanu nekustamā īpašuma [..] 1/10 domājamām daļām, Salacgrīvas
pagastā, Salacgrīvas novadā
[..]
5. Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām"
25.panta trešo daļu un pirmās daļas 3. punktu un 2015.gada 14.oktobra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda
13

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Dzēst [..], personas kods [..], miris [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamā
īpašuma [..] 1/10 domājamām daļām no zemes 1.5 ha kopplatībā, kas atrodas Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā ar kadastra Nr.[..] – kārtējā taksācijas gada maksājumu EUR 1.75,
pamatparādu EUR 26.48 un nokavējuma naudu EUR 9.27. Kopējā dzēsuma summa – EUR 37.50
(trīsdesmit septiņi eiro un 50 eiro centi).
Lēmums Nr.382.
16. §
Par hipotēku maiņu pašvaldības nekustamajiem īpašumiem
(ziņo D.Būmane, D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma
“Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 9.panta trešo un
ceturto daļu, un ņemot vērā sertificētas nekustamo īpašumu vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts
Nr.110) veikto tirgus novērtējumu īpašumiem Tīruma iela 3, Sila iela 19 un Tīruma iela 21D,
Salacgrīvā, un Valsts kases Finanšu risku vadības departamenta direktora vietnieka ieteikumu, kā
arī 2015.gada 14.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt izmaiņas 2000.gada 22.decembra hipotēkas līgumā Nr.92A003, kas noslēgts starp
Salacgrīvas novada domi un LR Finanšu ministriju, noņemot hipotēku īpašumam Tīruma
ielā 3, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 004 0080, tirgus vērtība noteikta EUR 13 500
(trīspadsmit tūkstoši pieci simti euro).
2. Balstoties uz augstāk minēto, ieķīlāt par labu Finanšu ministrijai pašvaldības nekustamos
īpašumus Sila iela 19, kadastra Nr. 6615 003 0146 ar zemes platību 4149 kv.m, tirgus
vērtība noteikta EUR 11 100 (vienpadsmit tūkstoši viens simts euro) un Tīruma iela 21D,
kadastra Nr. 6615 004 0117 ar zemes platību 4456 kv.m, tirgus vērtība noteikta EUR 9 800
(deviņi tūkstoši astoņi simti euro).
3. Pamatojoties uz pieņemto lēmumu, Nekustamā īpašuma nodaļai veikt visas paredzētās
darbības, lai nodrošinātu izmaiņas 2000.gada 22.decembrī noslēgtajā hipotēkas līgumā
Nr.92A003 starp LR Finanšu ministriju un Salacgrīvas novada domi.
Lēmums Nr.383.
17. §
Par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas status
(ziņo Dz.Eizenberga, D.Straubergs)
1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Salacgrīvas novada domes Uzņēmējdarbības
centra vadītājas sagatavoto priekšlikumu par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām ir
lietderīgi piešķirt Salacgrīvas novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas
statusu, un konstatējusi, ka:
1.1. Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.-2021.gada attīstības programmas vidēja termiņa
prioritātē Nr.3.2. “Kvalitatīva infrastruktūra” rīcības virzienā Nr.3.2.7. “Izstrādāt meliorācijas
sistēmu rekonstrukcijas un uzturēšanas atbalsta stratēģiju” un Nr.R.3.2.8. „Meliorācijas sistēmas
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sakārtošana” ir noteikts, ka pašvaldībai 2015.gadā ir jāidentificē pašvaldības nozīmes meliorācijas
grāvji.
1.2. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka pašvaldības
autonomo funkciju pašvaldībai gādāt par pretplūdu pasākumiem.
Meliorācijas likuma 1.panta 5.1 punkts nosaka, ka pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēma ir koplietošanas meliorācijas sistēma, kas būtiski ietekmē ūdens režīmu
pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās apbūves teritorijās, lauksaimniecības un mežu
teritorijās, infrastruktūras objektos (ielās, ceļos, ūdenssaimniecības objektos, pašvaldības polderos).
Meliorācijas likuma 22.2 panta pirmā daļa nosaka, ka lēmumu par pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu pašvaldība pieņem kā administratīvo aktu.
Pirms lēmuma pieņemšanas pašvaldība noskaidro un izvērtē to zemes īpašnieku vai tiesisko
valdītāju viedokli, kuru zemes robežās atrodas koplietošanas meliorācijas sistēma.
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, Meliorācijas likuma 222.panta pirmo daļu, kā arī saskaņā ar 2015.gada
14.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt koplietošanas meliorācijas sistēmas, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu, apstiprinot pašvaldības meliorācijas objektu sarakstu
(pielikums Nr.1) un meliorācijas objektu attēlojumu kartē (pielikumi Nr.2 un Nr.3).
2. Uzdot Salacgrīvas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļai sadarbībā ar
Uzņēmējdarbības centra vadītāju:
2.1. Līdz 15.11.2015. veikt darbības, lai apzinātu tos zemes īpašniekus vai tiesiskos
valdītājus, kuru zemes robežās atrodas tās koplietošanas meliorācijas sistēmas, kurām plānots
piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu, kā arī noskaidrot viņu
viedokli;
2.2. līdz 15.12.2015. apkopot un izvērtēt no zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem
saņemtos viedokļus un sagatavot priekšlikumu par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām
piešķirams pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statuss.
3. Noteikt atbildīgos par lēmuma 2.punkta izpildi:
3.1. uzņēmējdarbības centra vadītāja Dzintra Eizenberga;
3.2. nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Guna Paegle.
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Salacgrīvas novada domes izpilddirektoru Kasparu
Ķemeru.
Lēmums Nr.384. Pielikumi uz 8 lp. pievienoti protokolam.
18. §
Par ceļa zīmes uzstādīšanu Liepupes pagastā
(ziņo D.Žibals)
Pamatojoties uz 2015.gada 14.oktobra Attīstības komitejas atzinumu par satiksmes
organizāciju uz ceļa A18 „Tūja - Lembuži” Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, atklāti balsojot:
PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
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1. Uzstādīt ceļa zīmes Nr.522 (Stāvēšanas aizlieguma zona) un ceļa zīmes Nr.523 (Stāvēšanas
aizlieguma zonas beigas) pie nekustamā īpašuma „Ķirras” (kadastra apzīmējums
66600070003) un pie nekustamā īpašuma “Saliņas” (kadastra apzīmējums 6660030084)
atbilstoši pielikumiem Nr.1 un Nr.2.
2. Uzstādīt ceļa zīmes Nr.326 (Apstāties aizliegts) ar papildzīmi Nr. 803 (300 metri) pie
nekustamā īpašuma „Saliņas” (kadastra apzīmējums 66600030086) un pie nekustamā
īpašuma “Jaunsīpoli” (kadastra apzīmējums 66600030298) atbilstoši pielikumam Nr. 3.
3. Uzstādīt ceļa zīmes Nr.326 (Apstāties aizliegts) ar papildzīmi Nr. 803 (100 metri) pie
nekustamā īpašuma „Saliņas” (kadastra apzīmējums 66600030085) un pie nekustamā
īpašuma “Mežrozes” (kadastra apzīmējums 66600030239) atbilstoši pielikumam Nr.3.
4. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2014.gada 20.augusta lēmumu Nr. 282 “Par ceļa zīmju
izvietojuma izmaiņām Liepupes pagastā” (protokols Nr.8; 6.§).
5. Liepupes pagasta pārvaldes vadītājam saskaņot zīmju uzstādīšanu ar VAS “LATVIJAS
VALSTS CEĻI”.
6. Ceļa zīmes uzstādīt par autoceļa fonda līdzekļiem.
Lēmums Nr.385. Pielikumi uz 3 lp. pievienoti protokolam.
19. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
1. Izskatot nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], kopīpašnieku 2015.gada 14.septembra
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/619) par nekustamā īpašuma sadalīšanu, Salacgrīvas novada dome
konstatē, ka:
1.1. Nekustamais īpašums [..], kadastra Nr.[..], sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..].
1.3. Nekustamajā īpašumā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] un kopējo
platību 12,45 ha ir paredzēts sadalīt piecās zemes vienībās katru aptuveni 2,49 ha platībā.
1.5. Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu [..], Salacgrīvas novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par
teritorijas plānojumiem” (turpmāk Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Salacgrīvas pilsētas
ar lauku teritoriju domes 2004.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.42 ”Salacgrīvas
pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums”, atļautā izmantošana ir ražošanas un tehniskās
teritorijas, kur zemes gabala minimālā platība nav noteikta.
1.6. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 6.1.1. punktā ir noteikts, ka lauku teritorijā no
jauna veidojama zemes gabala minimālā platība ir 1 ha.
1.7. LR Ministru Kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.punkts nosaka, ka lauku teritorijās
jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 2 ha, ja citos normatīvajos aktos zemes
pārvaldības vai lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā
nav noteikta lielāka minimālā platība.
1.8. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6.punktā, cita starpā, teikts, ka zemesgabalu
drīkst sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot detālplānojumu vai,
vienkāršā situācijā, ja pašvaldības Dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu.
1.9. 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 14.oktobra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
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Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1.Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ietilpstošo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu [..] atbilstoši klātpievienotajai 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 2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta
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.386. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 18 lp. pievienoti protokolam.
20. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa “Jaunzemes 1” – 1, Ainažu
pagastā, Salacgrīvas novadā, nodošanu īpašumā nekustamā īpašuma pircējam
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās
daļas 5.punktu, Salacgrīvas novada domes 2014.gada 18.jūnija lēmumu Nr. 202 „Par pašvaldības
nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Jaunzemes 1” -1, Ainažu pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās
cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”, un ņemot vērā to, ka [..], personas kods [..] ir
izpildījusi nomaksas pirkuma līguma saistības par dzīvokļa īpašumu “Jaunzemes 1”-1, Ainažu
pagastā, kadastra Nr.6625 900 0060, un samaksājusi visu 2014.gada 19.augustā noslēgtajā
nomaksas pirkuma līgumā Nr. 9-3/23 noteikto dzīvokļa pirkuma cenu EUR 270,00 (divi simti
septiņdesmit euro), kā arī saskaņā ar 2015.gada 14.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Jaunzemes 1”-1,
kadastra Nr. 6625 900 0060, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto
cenu EUR 270 (divi simti septiņdesmit euro) un īpašuma tiesību pāreju [..], personas kods
[..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.387. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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21. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jaunieši 3” - 1, Liepupes pagastā pārdošanu
par nosacīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumu Nr.336 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Jaunieši 3”-1, Liepupes pagastā nodošanu atsavināšanai,
nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” (protokols Nr.12; 28.§) un ņemot vērā
to, ka pirmpirkuma tiesīgā persona, dzīvokļa īrniece [..] ir samaksājusi nekustamā īpašuma nosacīto
cenu Eur 467 (četri simti sešdesmit septiņi euro), saskaņā ar 2015.gada 14.oktobra Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa
„Jaunieši 3” - 1, Liepupes pagastā, kadastra Nr.6660 900 0355 pārdošanu par nosacīto cenu
Eur 467 (četri simti sešdesmit septiņi euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods
[..].
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.388. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
22. §
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Tērces”,
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās
daļas 3.punktu, Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumu Nr. 335 „Par
nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Tērces”, Liepupes pagastā nodošanu atsavināšanai,
nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” un ņemot vērā to, ka [..], personas
kods [..] ir samaksājis nekustamā īpašuma „Tērces”, kadastra Nr. 6660 006 0123 nosacīto cenu
1936 EUR (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit seši euro), saskaņā ar 2015.gada 14.oktobra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma „Tērces”, kadastra Nr. 6660 006
0123 pārdošanu par nosacīto cenu 1936 EUR (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit seši
euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..], par iepriekš minētā īpašuma
pārdošanu.
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu.
Lēmums Nr.389. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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23. §
Par apkures sistēmu Pērnavas ielā 52 un Pērnavas ielā 54, Salacgrīvā pārdošanu par brīvu
cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24. septembra lēmumu Nr.338
(protokols Nr.12; 30.§) „Par kustamās manats – apkures sistēmu Pērnavas ielā 52 un Pērnavas ielā
54, Salacgrīvā atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu”, 2015.gada 6.oktobra Salacgrīvas novada
domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.30, ņemot vērā to, ka vienīgais
pretendents, kurš pieteicies noteiktajā termiņā apkures sistēmu iegādei [..] ir samaksājusi apkures
sistēmu Pērnavas iela 52 un Pērnavas iela 54 nosacīto cenu EUR 631 (seši simti trīsdesmit viens
euro) par katru apkures sistēmu, saskaņā ar 2015.gada 14.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošās apkures sistēmas Pērnavas ielā 52,
Salacgrīvā, pārdošanu par nosacīto cenu EUR 631 (seši simti trīsdesmit viens euro), un apkures
sistēmas Pērnavas ielā 54, Salacgrīvā, pārdošanu par nosacīto cenu EUR 631 (seši simti trīsdesmit
viens euro), un noslēgt pirkuma līgumu ar dzīvojamo māju Pērnavas ielā 52 un Pērnavas ielā 54,
Salacgrīvā, pārvaldnieci [..], personas kods [..], par iepriekš minēto apkures sistēmu pārdošanu.
Lēmums Nr.390.
24. §
Par kustamās mantas – apkures sistēmas Atlantijas ielā 1A, Salacgrīvā atsavināšanu,
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Izvērtējot Salacgrīvas novada domes īpašumā esošā granulu apkures katla un aprīkojuma
(turpmāk tekstā - apkures punkta) Atlantijas ielā 1A, Salacgrīvā, tehnisko stāvokli un SIA “GUPO”,
kuru pārstāv sertificēts kustamās mantas vērtētājs Guntis Pommers (sertifikāta Nr. 27), apkures
punkta 2015.gada 1.septembra vērtējumu Nr. M 15-25 par tirgus vērtības aprēķinu un secinājumus
par to, ka apkures punkti ir fiziski nolietojušies, kā arī ņemot vērā Salacgrīvas novada pašvaldības
īpašumu novērtēšanas komisijas 2015.gada 15.septembra sēdes protokolu Nr.15, secināms, ka
piemērotākais apkures sistēmu atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar pretendentu atlasi.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu,
5.pantu, 8.panta ceturto daļu, sesto daļu, septīto daļu, 10.pantu, 2015.gada 14.oktobra Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt apkures punktu Atlantijas ielā 1A, Salacgrīvā, pārdodot izsolē ar pretendentu
atlasi.
2. Apstiprināt apkures punkta Atlantijas ielā 1A, Salacgrīvā, izsoles sākumcenu EUR 1142
(viens tūkstotis viens simts četrdesmit divi euro).
3. Noteikt, atsavināmās kustamās mantas turpmāko izmantošanas veidu: apkures punkts
Atlantijas ielā 1A jāizmanto apkures pakalpojuma sniegšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai
mājai Atlantijas ielā 1A, Salacgrīvā.
4. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
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Lēmums Nr.391. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
25. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Liedaga iela 8 –6, Tūjā, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
1. Nekustamais īpašums Liedaga iela 8 - 6, kadastra Nr. 6660 900 0357 sastāv no dzīvokļa ar
kopējo platību 74,1 kv.m un 741/11984 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apz.
6660 003 0232 001 un 741/11984 kopīpašuma domājamās daļas no zemes ar kadastra apz. 6660
003 0232, kas ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums un reģistrēts Liepupes pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.338 6.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, 2015.gada 5.oktobra pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas protokolu Nr.17, saskaņā ar 2015.gada 14.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
2.1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Liedaga iela 8-6, kadastra Nr. 6660 900 0357, Tūjā, Liepupes pagastā.
2.2. Apstiprināt 2.1. punktā minētā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.3. Apstiprināt izsoles sākumcenu – EUR 4170 (četri tūkstoši viens simts septiņdesmit euro).
Lēmums Nr.392. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
D.Straubergs ierosina uzdot domes izpilddirektoram Kasparam Ķemeram uz nākošo domes sēdi
sagatavot informāciju par Salacgrīvas novada pašvaldības dzīvojamā fonda koncepcijas īstenošanas
procesu.
Deputāti atbalsta D.Strauberga ierosinājumu.
26. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Liepupe 6” – 1, Liepupē, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
A.Ilgavīzis informē, ka persona, kura ierosinājusi šī nekustamā īpašuma atsavināšanu, lūdz noteikt
izsoles norises laiku - 2016.gada 18.februāri.
(debatēs piedalās A.Alsberga, L.Jokste, D.Straubergs; izsakās D.Būmane, A.Ilgavīzis, I.Lazdiņa)
D.Straubergs, lai iespējami palielinātu izsoles dalībnieku skaitu, kā rezultātā varētu iegūt labāku
izsoles rezultātu, ierosina atbalstīt priekšlikumu, noteikt izsoles norises laiku – 2016.gada
18.februāri.
Deputāti atbalsta D.Strauberga ierosinājumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar
grozījumiem, pielikuma Nr.1 “Nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Liepupe 6” - , Liepupē, Liepupes
pagastā izsoles noteikumi” 5.2 un 5.5.punktus izsakot sekojoši:
“5.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2016.gada 17.februārī plkst.17.00. Izsole notiek
2016.gada 18. februārī plkst.10.00 Liepupes pagasta pārvaldes telpās “Mežgravās”.
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5.5. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kuri reģistrējušies izsolei
līdz 2016.gada 17.februāra plkst. 17.00 un iesniegusi šādus dokumentus:”
1. Nekustamais īpašums „Liepupe 6” - 1, kadastra Nr. 6660 900 0356 sastāv no dzīvokļa ar kopējo
platību 37,1 kv.m un 371/860 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apz. 6660 009
0379 001 un 371/860 kopīpašuma domājamās daļas no zemes ar kadastra apz. 6660 009 0379, kas
ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums un reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.552 1.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, 2015.gada 5.oktobra pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas protokolu Nr.17, saskaņā ar 2015.gada 14.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
2.1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Liepupe 6” - 1, kadastra Nr. 6660 900 0356, Liepupē, Liepupes pagastā.
2.2. Apstiprināt 2.1. punktā minētā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.3. Apstiprināt izsoles sākumcenu – EUR 1170 (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit euro).
Lēmums Nr.393. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
27. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kickiņi”, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
1. Nekustamais īpašums „Kickiņi”, kadastra Nr. 6625 002 0328, sastāv no zemes gabala ar kadastra
apz. 6625 002 0328 0,5643 ha platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 6625 002 0328 001 un
būves ar kadastra apz.6625 002 0328 008, kas ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums un
reģistrēts Ainažu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000547548.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, 2015.gada 5.oktobra pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas protokolu Nr.16, saskaņā ar 2015.gada 14.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
2.1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Kickiņi”, kadastra Nr. 6625 002 0328, Ainažu pagastā.
2.2. Apstiprināt 2.1. punktā minētā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.3.Apstiprināt izsoles sākumcenu – EUR 1270 (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit euro), tai
skaitā zemes vērtība 600 euro.
Lēmums Nr.394. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
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28. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.marta lēmumā Nr.80 ”Par
Salacgrīvas novada domei piederošo zemes gabalu nodošanu valdījumā Salacgrīvas ostas
pārvaldei”
Saskaņā ar 2015.gada 14.oktobra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.marta lēmumā Nr.80 ”Par
Salacgrīvas novada domei piederošo zemes gabalu nodošanu valdījumā Salacgrīvas ostas
pārvaldei”, punktu 1.5. izsakot šādā redakcijā:
“1.5. Kadastra Nr.6615 009 0027, zemes vienības kadastra apzīmējums 6615 009 0017,
20 829 m2, adrese: Jūrmalas iela 2c, Salacgrīva, Salacgrīvas novads.”
Lēmums Nr.395.
29. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumā Nr.349 “Par
apbūvēta pašvaldībai piekritīga zemes gabala Krasta ielā 1, Salacgrīvā iznomāšanu un nomas
līguma slēgšanu”
Ņemot vērā 2015.gada 14.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Papildināt 2015.gada 24.septembra lēmumu Nr.349 ar sekojošiem punktiem un izteikt tos šādā
redakcijā:
“2.6. Noteikt zemes nomas līguma termiņu 10.gadi.”
“2.7. Iznomātās zemes lietošanas veids – ēkas ar kadastra apz. 6615 005 0098 003 uzturēšanai.”
Lēmums Nr.396.
30. §
Par pašvaldības zemes nomas līguma Grīvas ielā 6, Salacgrīvā pārjaunošanu
1.Nekustamā īpašuma nodaļā saņemts [..], personas kods [..] un [..], personas kods [..] iesniegums,
reģistrēts 2015.gada 6.oktobrī, reģ. Nr. 7-14.2/65 par 2013.gada 6.novembra zemes nomas līguma
Nr. 8-2.1/247 (kas noslēgts starp Salacgrīvas novada domi kā iznomātāju un [..], personas kods [..]
kā nomnieku) pārjaunošanu pašvaldībai piederošai zemes gabala daļai Grīvas ielā 6, Salacgrīvā ar
[..], personas kods [..].
2.Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Civillikuma 1867.pantu, saskaņā ar 2015.gada 14.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
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2.1. Pārjaunot saistību tiesību, kas nodibināta ar 2013.gada 6.novembra zemes nomas līgumu Nr. 82.1/247 par nekustamā īpašuma – daļu zemes gabalu Salacgrīvā, Grīvas ielā 6, kadastra Nr. 6615
006 0053 (710 kv.m platībā, teritorija Nr. 5) nomu, noslēdzot pārjaunojuma līgumu ar [..],
personas kods [..].
2.2. Noteikt, ka pārjaunojuma līgums stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri.
Lēmums Nr.397. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
31. §
Par sociālā dzīvokļa [..] izīrēšanu
1.Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..], personas kods [..], iesniegumu, kas saņemts Liepupes
pagasta pārvaldē (reģ. 07.10.2015 Nr. 3-16.2/656) un Sociālā dienesta 14.10.2015. izziņu
Nr.3.1.10/266 par to, ka persona atbilst trūcīgas personas statusam, konstatēja, ka:
1.1. Persona ir bez pastāvīgas dzīves vietas, tas konstatēts Sociālā dienesta 2015. gada 10.janvāra
pārbaudes aktā.
1.2. 2015.gada 19.janvārī pēc Sociālā dienesta atzinuma persona ievietota sociālajā dzīvoklī [..].
1.3. Uz dzīvoklis [..] (24,1 kv.m platībā) Liepupes pagastā ar 18.03.2015. lēmumu Nr.117 īres
tiesības bija piešķirtas [..] līdz 01.10.2015.
1.4. Saskaņā ar Sociālā dienesta 15.09.2015. izziņu Nr. 3.1.10/266 [..] piešķirts trūcīgās personas
statuss no 01.09.2015. līdz 29.02.2016.
1.5. Saskaņā ar Sociālā dienesta 12.10.2015. atzinumu Nr.1.14.1./246 atzīts, ka [..] atbilst personas
statusam, kurš ir tiesīgs īrēt pašvaldības sociālo dzīvokli.
2. Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otro daļu un 5.panta pirmo un otro daļu,
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11.panta otro daļu, kā arī ņemot vērā
2015.gada 12.oktobra Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2015.gada 14.oktobra Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Piešķirt īres tiesības uz sociālo dzīvokli [..] (24,1 kv.m platībā), Liepupes pagastā [..], personas
kods [..].
2.2. Noteikt īres maksu sociālajam dzīvoklim 0,03 EUR par vienu kv.m mēnesī.
2.3.Noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši.
2.4. Uzdot Sociālajam dienestam ne vēlāk kā līdz 2016.gada 1.februārim veikt izvērtējumu un
sniegt Salacgrīvas novada domei informāciju par personas tiesībām atjaunot sociālā dzīvokļa īres
termiņu vai sniegt atzinumu par to, ka persona ir zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli pēc īres
līguma termiņa beigām.
Lēmums Nr.398. Iesniegums uz 2 lp. un Salacgrīvas novada sociālā dienesta atzinums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
32. §
Par pabalsta piešķiršanu un izmaksu
(ziņo Z.Paegle, D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga)
1.Salacgrīvas novada dome izskatījusi [..] iesniegumus par pabalsta piešķiršanu, bērnam uzsākot
mācības Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas 1. klasē, un, konstatēja, ka:
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1.1. Ainažu pilsētas domes 2005. gada 9. maija saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Ainažu pilsētas
sociālās palīdzības pabalstiem” 2.2. punkta 2.2.2.apakšpunkts paredzēja vienreizēju bērna
piedzimšanas pabalstu Ls 30 apmērā;
1.2. Ainažu pilsētas domes 2007.gada 29.janvāra sēdes protokola pielikumā Nr.1 “Par grozījumiem
saistošajos noteikumos “Par sociālās palīdzības pabalstiem””, izdarīti grozījumi saistošajos
noteikumos izslēdzot 2.2.2. punktu “bērna piedzimšanas pabalsts Ls 30” un iekļaujot punkta 2.2.2.
vietā punktu “Pabalsts uzsākot mācības 1. klasē Ls 30.”;
1.3. 2007.gada 29. janvāra grozījumos “Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par sociālās
palīdzības pabalstiem” atrunāta pabalsta saņemšanas kārtība: 2.2.2. punkts: “ tiesības saņemt
pabalstu ir Ainažu pašvaldībā deklarēto vecāku bērniem, kuri uzsāks mācības Kr. Valdemāra
Ainažu pamatskolas 1. klasē, pabalstu izmaksā saskaņā ar Kr. Valdemāra pamatskolas direktores
iesniegto 1. klases skolēnu sarakstu pēc 1. septembra”.
1.4. Ainažu pilsētas domes 2009. gada 19. janvāra saistošajos noteikumos N. 5 “Par sociālās
palīdzības pabalstiem” 7. punkta “Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai” 7.1. apakšpunkts
nosaka: “tiesības saņemt pabalstu skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei Ls 30, ko izmaksā
vienu reizi gadā ir ģimenēm, kuras savu dzīves vietu ir deklarējušas Ainažu pašvaldības teritorijā un
kuru bērns ir uzsācis mācības Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas 1. klasē”.
2. Izvērtējot saņemtos iesniegumus un to, ka Ainažu pilsētas dome 2007. gada 29. janvārī pieņēma
lēmumu veikt grozījumus saistošajos noteikumos “Par sociālās palīdzības pabalstiem” un aizstāt
bērna piedzimšanas pabalstu ar pabalstu uzsākot mācības 1. klasē, kā arī ņemot vērā
2015.gada 12.oktobra Sociālo un veselības jautājumu komitejas, 2015.gada 14.oktobra Finanšu
komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Piešķirt pabalstu 42,60 euro apmērā vecākiem par bērniem, kuri uzsākuši mācības Kr.
Valdemāra Ainažu pamatskolā: [..]
2.2. Pabalstu, uzsākot mācības Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolā, izmaksāt no Sociālā dienesta
budžeta.
Lēmums Nr.399. Iesniegumi uz 12 lp. pievienots protokolam.
33. §
Par tirgošanas cenas noteikšanu Salacgrīvas novada 2016.gada kalendāram „Mana jūra”
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada informācijas nodaļas vadītājas Ilgas Tiesneses
2015.gada 6.oktobra iesniegumu (reģ.Nr. 3-18/251), noteikumiem par „Salacgrīvas novada domes
un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un
izcenojumu apstiprināšanas kārtību”, kas apstiprināti 20.03.2013. ar domes lēmumu Nr. 134., un
ņemot vērā 2015.gada.14.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), 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. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes pasūtītā kalendāra 2016.gadam „Mana jūra”
tirgošanas cenu EUR 2,48.
2. Kalendāra tirgošanas cena apliekama ar PVN likuma noteiktajā kārtībā.
Lēmums Nr.400. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
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34. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr. 76 „Par
pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2015.gadā”
(ziņo I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 56.punktu, Limbažu un
Salacgrīvas novadu sporta skolas smaiļošanas un kanoe airēšanas trenera Kaspara Močāna
2015.gada 5.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/247) un Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta
skolas 2015.gada 13.oktobra vēstuli Nr.1-14/219 “Par finansējumu sporta laivas iegādei” (reģ.Nr.318/ 266), saskaņā ar 2015.gada 14.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt šādus grozījumu 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.76 „Par pašvaldības finansējumu
Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2015.gadā”:
1.1. Izteikt 3.punktu sekojošā redakcijā:
“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) un smaiļošanas
un kanoe airēšanas trenera Kaspara Močāna 2015.gada 5.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.318/247), piešķirt Salacgrīvas novada sporta skolas audzēkņu programmai „Augstu
sasniegumu sports” 16’943 euro (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs euro)
starptautiskajām mācību – treniņu nometnēm, dalībai Eiropas un Pasaules čempionātos, tai
skaitā:
2.1. dambrete – 6’011 euro;
2.2. vieglatlētika – 1’228 euro;
2.3. smaiļošana un kanoe airēšana – 8’504 euro;
2.4. sporta stipendija sportistam Kasparam Tīkleniekam 1’200 euro .”
1.2. Papildināt lēmumu ar 10. punktu sekojošā redakcijā:
„10. Piešķirt Salacgrīvas novada sporta skolas smaiļošanas un kanoe airēšanas programmai
„Augstu sasniegumu sports” papildus pašvaldības finansējumu EUR 3’328 (trīs tūkstoši trīs
simti divdesmit astoņi euro) sacensību smailītes iegādei.”
2. Noslēgt vienošanos ar Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolu par grozījumiem
2015.gada 9.marta līgumā Nr.3-25.3/111.
Lēmums Nr.401. Iesniegumi uz 2 lp. pievienots protokolam.
35. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par
Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”
(ziņo I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada būvvaldes vadītājas – galvenās arhitektes Inetas Cīrules
2015.gada 30.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/243), Mākslas skolas direktora I.Klīdzēja
2015.gada 1.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/246), Ainažu pilsētas pārvaldes vadītājas
I.Jēkabosnes 2015.gada 6.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/254) un tam pievienoto
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Transportlīdzekļu degvielas patēriņu normu noteikšanas komisijas 2015.gada 22.septembra aktu
”Par degvielas patēriņa normas noteikšanu transportlīdzeklim VW CADDY”, saskaņā ar 2015.gada
14.oktobra Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus 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; 19.08.2015.
lēmums Nr.299; 24.09.2015. lēmums Nr.359):

1. No pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” izslēgt
sekojošu ierakstu:
Dīzeļdegviela
Automašīnas marka Valsts Nr.
Īpašnieks
Ziemā
Vasarā
[..]

[..]

Patapināta – būvvaldei [..]

6.3

5.7

2. Papildināt pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” ar
sekojošu ierakstiem:
Autobenzīns E-95, A-98,
autogāze
Automašīnas marka Valsts Nr.
Īpašnieks
Ziemā
Vasarā
[..]
[..]

[..]
[..]

Patapināta – būvvaldei [..]
Patapināta mākslas skolai
[..]

[..]

[..]

Patapināta mākslas skolai
[..]

10.2
12,0
*13,2
**1,3
8,4

9.3
10,9
*12,0
**1,1
7,6

* Transporta līdzeklis izmanto auto gāzi
** Transporta līdzeklis darbojoties ar auto gāzi - iedarbinot un uzsildot patērē benzīnu (uz katriem nobrauktiem100 km ar auto
gāzi)

3. Pielikumā Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 km)” sekojošu ierakstu
izteikt jaunā redakcijā:
Dīzeļdegviela
Automašīnas marka Valsts Nr.
Īpašnieks
Ziemā
Vasarā
VW CADDY

HD 3493

Salacgrīvas novada dome
(Ainažu pārvaldes vadītāja)

9.4

8.5

Lēmums Nr.402. Informācija par degvielas patēriņa normām pēc CSDD datiem un iesniegumi uz
12 lp. pievienoti protokolam.
36. §
Par nolikuma „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas
novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” projekta apstiprināšanu
D.Straubergs informē, ka Finanšu komitejas sēdē palika neatbildēts jautājums, kur varēs iegādāties
licences tie, kuriem to nav iespējams izdarīt www.epakalpojumi.lv sadaļā eLOMS (ārzemnieki,
personas bez konta kādā no kredītiestādēm)?
K.Ķemers informē, ka šādu pakalpojumu sniegs Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra
darbinieki.
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(debatēs piedalās A.Alsberga, J.Cīrulis, D.Straubergs, N.Tiesnesis, I.Balode; izsakās K.Ķemers,
Dz.Eizenberga, K.Kauliņa)
D.Straubergs – Lai nodrošinātu iespēju iegādāties licences papīra formātā par skaidru naudu un ar
kredītkartēm, priekšlikums – noteikt licenču tirdzniecības vietu Salacgrīvas novada tūrisma
informācijas centrā tā darba laikā.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Citu ierosinājumu, priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar
grozījumiem, pielikuma “Nolikums “Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā
Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)”” 7.1.2.punktu izsakot
sekojošā redakcijā:
“7.1.2. Licenci papīra formā var iegādāties Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrā, Rīgas
ielā 10a, Salacgrīvā, tā darba laikā (no pirmdienas līdz sestdienai no plkst.10:00 līdz 18:00, tel. Nr.
64041254 un 26463025);”
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu, 14.10.2003. Ministru kabineta
noteikumu Nr.574 “Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas kārtība” 7., 9., 10., 13.punktu, un
saskaņā ar 2015.gada 14.oktobra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikuma „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā
Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” projektu saskaņā ar
pielikumu.
2. Apstiprināto nolikuma „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā
Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” projektu nosūtīt
saskaņošanai sekojošām institūcijām:
2.1.
Zemkopības ministrija;
2.2.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”;
2.3.
Valsts vides dienests;
2.4.
Dabas aizsardzības dienests;
2.5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
3. Pēc saskaņojumu saņemšanas no lēmuma 2.punktā minētajām institūcijām, nolikuma „Par
licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” projektu kā saistošos noteikumus virzīt
apstiprināšanai Salacgrīvas novada domē.
4. Par lēmuma izpildi atbildīga ir Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta centra
vadītāja Dzintra Eizenberga.
Lēmums Nr.403. Pielikums uz 25 lp. pievienots protokolam.
37.Papildus darba kārtības jautājumi:
37.1. §
Par domes priekšsēdētāja D.Strauberga ārzemju komandējumu
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu un domes priekšsēdētāja
vietnieci vispārīgos jautājumos Skaidrīti Eglīti, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmumprojektu vada
domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis.
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Pamatojoties uz Rīgas plānošanas reģiona 2015.gada 20.oktobra vēstuli “Par Rīgas
plānošanas reģiona delegācijas piedalīšanos Reģionu Forumā Pleskavā (Krievijā)” (reģ.Nr.311/1213), atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis Cīrulis, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
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. Komandēt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu kā Rīgas plānošanas
reģiona pārstāvi uz Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības Reģionu Forumu Pleskavā
(Krievijā) laikā no 2015.gada 19.līdz 20.novembrim.
2. Domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga prombūtnes laikā domes priekšsēdētāja pienākumus
uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniecei vispārīgos jautājumos Skaidrītei Eglītei.
Lēmums Nr.404. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
37.2. §
Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada
7.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas
kārtību Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu
Ņemot vērā 2015.gada 15.oktobrī saņemto LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas atzinumu (reģ.Nr.3-11/1188), atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2015.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu
un samaksas kārtību Salacgrīvas novadā” saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumu Nr.311 “Par saistošo
noteikumu Nr.11 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 17.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.9 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību Salacgrīvas
novadā”” apstiprināšanu” (protokols Nr.13; 3.§).
Lēmums Nr.405. Pielikumi uz 2 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
38. §
Par saistošo noteikumu Nr. B-8 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada
24.septembra saistošajos noteikumos Nr. B-7 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada
pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa)
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 14.oktobra Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
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Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-8 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada
24.septembra saistošajos noteikumos Nr.B-7 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada
pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.B-8 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.406. Pielikums uz 13 lp. un iesniegumi uz 33 lp. pievienoti protokolam.
39. §
Par naudas balvas piešķiršanu
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu un domes priekšsēdētāja
vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmumprojektu vada domes
priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos Skaidrīte Eglīte.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likums” 3.panta ceturtās daļas 5.punktu, Salacgrīvas novada domes darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma, kas apstiprināts ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes
lēmumu Nr.621, 3.6. un 5.6.punktu, 2015.gada 14.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 10 deputāti (Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis balsojumā nepiedalās,
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt naudas balvu EUR 180 apmērā domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam un
domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim sakarā ar valstij un
Salacgrīvas novada pašvaldībai svarīgu notikumu Latvijas Republikas proklamēšanas dienu
18.novembrī (saskaņā ar pielikumā Nr.1 minēto naudas balvas piešķiršanas kritēriju
izvērtējumu).
Lēmums Nr.407. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
Informācija
1. Par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi līdz 2015.gada 30.septembrim
Ziņo Salacgrīvas novada domes ekonomiste – budžeta plānotāja I.Lazdiņa saskaņā ar protokolam
pievienoto informāciju uz 9 lp.
Deputāti pieņem zināšanai sagatavoto informāciju.
Domes priekšsēdētājs D.Straubergs informē par plānoto Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada
budžeta projekta sagatavošanas principiem. Aicina deputātus un darbiniekus izteikt priekšlikumus
par to, ko nākamajā gadā Salacgrīvas novadā būtu nepieciešams sakārtot.
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2. Par Salacgrīvas novada bibliotēkas un filiālbibliotēku darba laiku
Ziņo Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja H.I.Podziņa saskaņā ar protokolam pievienoto
informāciju uz 2 lp. Informē, ka plānots veikt aptauju, lai konstatētu, kurā no dienām (pirmdien vai
sestdien) lietderīgāk atvērt katru no filiālbibliotēkām.
D.Straubergs jautā, kas nosaka bibliotēkas un filiālbibliotēku darba laiku?
H.I.Podziņa atbild, ka iestāžu darba laiki tiek noteikti iekšējās darba kārtības noteikumos, kurus
apstiprina domes izpilddirektors.
K.Ķemers informē, ka nav apstiprinājis Salacgrīvas novada bibliotēkas iekšējās kārtības
noteikumus, kuros ir mainīti filiālbibliotēku darba laiki.
A.Alsberga jautā, kāpēc ir pieņemts lēmums mainīt Liepupes bibliotēkas darba laiku?
H.I.Podziņa atbild, ka tas bijis Liepupes bibliotēkas vadītājas priekšlikums.
S.Kānīte informē, ka ir izvērtētas Ainažu bibliotēkas apmeklētāju vajadzības un darba laiks tām
pielīdzināts. Ainažu bibliotēka nav atvērta sestdienās, jo pēdējā gada laikā netiek apmeklēta. Ļoti
pieaudzis apmeklētāju skaits darba dienās, jo tajā pašā ēkā atvērts doktorāts.
J.Cīrulis uzskata, ka vispirms būtu nepieciešams apspriest priekšlikumu par darba laika maiņu.
S.Šlekone uzskata, ka Liepupes iedzīvotājiem ir svarīgi, lai bibliotēka būtu atvērta sestdienās, jo
studentiem un strādājošajiem nav iespējams darba dienās to apmeklēt.
A.Alsberga uzskata, ka jāņem vērā statistika.
D.Lejniece norāda, ka būtu jāņem vērā arī tā sabiedrības daļa, kuras vienīgā iespēja ir apmeklēt
bibliotēku sestdienās.
L.Jokste uzskata, ka tas attiecas uz visām bibliotēkām.
D.Straubergs ierosina uzdot Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītājai sadarbībā ar filiālbibliotēku
vadītājiem sagatavot bibliotēku apmeklējuma izvērtējumu, ņemot vērā dažādu sabiedrības daļu
intereses un sniegt informāciju nākošajā domes sēdē.
Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu.
Domes priekšsēdētājs D.Straubergs informē par aktualitātēm jautājumā par plānoto teritoriālo
reformu.
Deputāts N.Tiesnesis informē, ka saņēmis lūgumu no Ukrainas bērnu fonda viņu vārdā pateikties
Salacgrīvas novada domei par sniegto finansiālo atbalstu un radīto iespēju ukraiņu bērniem
viesoties Latvijā.

Sēdi slēdz plkst. 16:45.

Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs, 22.10.2015.

____________________________
Inita Hartmane, 22.10.2015.

Sēdes protokolētāja
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