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.14
Salacgrīvā

2015.gada 17.novembrī

Sēde sasaukta plkst. 14:00
Sēdi atklāj plkst. 14:00
Darba kārtība:
1. Par Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieka iecelšanu amatā
2. Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 15.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.2 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.februāra
saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
kārtību Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu
4. Par saistošo noteikumu Nr.16 “Par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem
Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
5. Par Salacgrīvas mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu
6. Par domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga norīkošanu SIA “Salacgrīvas ūdens” iepirkumu
komisijā
7. Par atļauju domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu
8. Par atļauju domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim savienot
valsts amatpersonas amatus ar citu amatu
9. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus ar citu amatu
10. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus ar citu amatu
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Klētskalnāji” - 1, Liepupē, Liepupes
pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Dūjas”- 2, Liepupes pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
13. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumā Nr.348 “Par
apbūvēta pašvaldībai piekritīga zemes gabala Krasta ielā 1, Salacgrīvā sadalīšanu, lietošanas
mērķa un adreses noteikšanu”
14. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2009.gada 21.oktobra lēmumā Nr.300 “Par
zemes gabala izveidošanu un lietošanas mērķa noteikšanu no nekustamā īpašuma [..]
nodalāmajam zemes gabalam”
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumā [..]
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
18. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.jūlija lēmumā Nr.242 “Par
pašvaldībai piederošā zemes gabala daļas Transporta ielā 9, Salacgrīvā nodošanu
bezatlīdzības lietošanā”
19. Par nedzīvojamo ēku Miera ielā 3, Ainažos, Salacgrīvas novadā uzņemšanu domes bilancē
20. Par 2008.gada 14.oktobra nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu īpašumā Krišjāņa
Barona ielā 5, Ainažos
21. Par zemes gabalu Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu lauksaimnieciskai
izmantošanai
22. Par daļu pašvaldībai piederošo zemes gabalu Rīgas iela 7, “Liellapes”, Ezera iela 11, Muižas
iela 6, ”Laurķirši”, Liepupes pagastā un Tērces iela 10, Blaumaņa iela 8, Salacgrīvā
iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu
23. Par grozījumiem 2013.gada 27.decembra noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/27 un
līguma pagarināšanu īpašumā “Slīmesti 1”, Liepupes pagastā
24. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pārslēgšanu
25. Par šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu un pārmaksu dzēšanu
26. Par nomas maksas apstiprināšanu pacēlājam DINO 210XT
27. Par kustamās mantas iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu kustamai mantai
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai
28. Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru
29. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.82 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
30. Par vienkāršotas finanšu analīzes apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības
attīstības investīciju projekta īstenošanai
31. Papildus darba kārtības jautājumi:
31.1.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam
31.2.Par saistošo noteikumu Nr.17 “Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu
Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA
I”)”” apstiprināšanu
32.1.Par budžeta grozījumiem
32.2.Par saistošo noteikumu Nr. B–9 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada
21.oktobra saistošajos noteikumos Nr. B-8 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.
gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu
Informācija:
1.Par Salacgrīvas novada pašvaldības dzīvojamā fonda koncepcijas 2014.-2020.gadam īstenošanas
gaitu (laika posmā līdz 2015.gada oktobrim)
2.Par Salacgrīvas novada domes enerģētiķa J.Auziņa komandējumu uz Lulea, Zviedrijā
3.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, Inga Čekaļina, Aleksandrs Rozenšteins, 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,
2

Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja, Digna Būmane – Salacgrīvas
novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja,
Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja, Aldis Riekstiņš – Sporta un atpūtas
kompleksa “Zvejnieku parks” metodiķis, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes informācijas
nodaļas vadītāja, Hedviga Inese Podziņa – Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja, Valda Neimane
– Salacgrīvas novada domes nodokļu speciāliste, Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes
izglītības speciāliste, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte,
Dzintra Eizenberga – Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja, Jānis
Auziņš – Salacgrīvas novada domes enerģētiķis, Gunta Kristiņa – Salacgrīvas novada domes
personāla speciāliste
Uzaicinātās personas: Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieka amata
kandidāts Kristaps Močāns
Nepiedalās- Gints Šmits (personiski iemesli)
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par sagatavoto darba kārtību.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību.

1.§
Par Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieka iecelšanu amatā
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās I.Balode; izsakās K.Močāns)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 2015.gada
30.oktobra atklātā konkursa uz Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” pārvaldnieka amatu
rezultātiem, saskaņā ar 2015.gada 9.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2015.gada 11.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iecelt Kristapu Močānu, personas kods [..], Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks”
pārvaldnieka amatā uz 1 slodzi ar atalgojumu € 811.00 mēnesī.
2. Lēmums stājas spēkā darba tiesisko attiecību nodibināšanas dienā.
Lēmums Nr.408.
2. §
Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 15.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.2 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, kā
arī ņemot vērā to, ka ar Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17.jūlija lēmumu Nr. 295 “Par
Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra nosaukuma maiņu” mainīts pašvaldības iestādes
„Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs” nosaukums uz „Salacgrīvas novada jaunatnes
iniciatīvu centrs ”BĀKA””, ar 2013.gada 17.jūnija lēmumu Nr. 290 “Par pašvaldības īpašumu
atsavināšanas un privatizācijas komisijas apstiprināšanu” izveidota Salacgrīvas novada domes
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pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija, ar 2014.gada 17.decembra lēmumu Nr. 416 “Par
Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu un tās
sastāva apstiprināšanu” izveidota Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi
izvērtēšanas komisija, ar 2014.gada 19.novembra lēmumu Nr. 383 “Par Salacgrīvas novada medību
koordinācijas komisijas izveidošanu” izveidota Salacgrīvas novada medību koordinācijas komisija,
ar Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.novemba lēmumu Nr. 384 “Par Salacgrīvas novada
pašvaldībai piederošo īpašumu novērtēšanas komisijas apstiprināšanu” izveidota pašvaldībai
piederošo īpašumu novērtēšanas komisija, ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada 20.jūlija
lēmumu Nr. 236 “Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Salacgrīvas novadā” izveidots
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, ar 2015.gada 29.jūlija lēmumu Nr. 259
“Par Salacgrīvas novada Salacgrīvas, Ainažu, Korģenes, Svētciema, Liepupes un Tūjas bibliotēkas
reorganizāciju” izveidota Salacgrīvas novada bibliotēka kā centrālā bibliotēka ar piecām
struktūrvienībām – filiālbibliotēkām: Ainažu, Korģenes, Svētciema, Liepupes un Tūjas bibliotēku,
saskaņā ar 2015.gada 11.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada
15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums” saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju (pielikums Nr.2).
Lēmums Nr.409. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
Plkst.14:05 uz domes sēdi ierodas deputāti Sanita Šlekone un Māris Trankalis.

3. §
Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.februāra
saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
kārtību Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu un likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 5. panta trešo un ceturto daļu, kā arī ņemot vērā 2015.gada 11.novembra
Attīstības un Finanšu komitejas sēžu atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Lija Jokste balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada
17.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā”” saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
Lēmums Nr.410. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
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4. §
Par saistošo noteikumu Nr.16 “Par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem
Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu
Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.pantra trešo daļu, Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas 2015.gada 9.novembra atzinumu un Finanšu komitejas
2015.gada 11.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 “Par izglītojamo braukšanas maksas
atvieglojumiem Salacgrīvas novadā” saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju (pielikums Nr.2).
Lēmums Nr.411. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
5. §
Par Salacgrīvas mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Profesionālās izglītības likuma
15.panta pirmo daļu, kā arī saskaņā ar 2015.gada 9.novembra Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un 2015.gada 11.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas Mākslas skolas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu ar Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2002.gada
11.decembra lēmumu Nr.252 (protokols Nr.18; 2.§) apstiprināto Salacgrīvas Mākslas skolas
nolikumu.
Lēmums Nr.412. Pielikums uz 3 lp. pievienots protokolam.
6. §
Par domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga norīkošanu SIA “Salacgrīvas ūdens” iepirkumu
komisijā
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par
lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos Skaidrīte Eglīte.
Salacgrīvas novada dome, 2015.gada 2.novembrī saņēmusi pašvaldības kapitālsabiedrības
SIA “Salacgrīvas ūdens” 2015.gada 2.novembra iesniegumu Nr. 2-2/134 “Par darbinieku
norīkošanu darbam iepirkumu komisijā” ar lūgumu norīkot Salacgrīvas novada domes darbiniekus,
t.sk., Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, SIA “Salacgrīvas ūdens”
iepirkuma komisijā projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā
3.kārta” ietvaros nepieciešamo iepirkumu veikšanai.
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SIA “Salacgrīvas ūdens” ir Salacgrīvas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas dibināta ar
Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.novembra lēmumu Nr. 641 “Par sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Salacgrīvas ūdens” dibināšanu”. Kapitālsabiedrības dibināšanas mērķis ir nodrošināt no
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta izrietošo pašvaldības funkciju, t.i.,
ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojumu sniegšanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas 2015.gada 11.novembra
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis
Straubergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Norīkot Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju SIA “Salacgrīvas ūdens” iepirkuma
komisija locekļa amatam projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā
3.kārta” ietvaros nepieciešamo iepirkumu veikšanai.
Lēmums Nr.413. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
7. §
Par atļauju domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par
lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos Skaidrīte Eglīte.
1. Adresāts
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs (turpmāk tekstā – Persona).
2. Prasījums
2.1. Salacgrīvas novada dome, 2015.gada 2.novembrī saņēmusi pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA “Salacgrīvas ūdens” 2015.gada 2.novembra iesniegumu Nr. 2-2/134 “Par
darbinieku norīkošanu darbam iepirkumu komisijā” ar lūgumu norīkot Salacgrīvas novada domes
darbiniekus, t.sk., Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, SIA “Salacgrīvas
ūdens” iepirkuma komisijā projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā
3.kārta” ietvaros nepieciešamo iepirkumu veikšanai. 2015.gada 6. novembrī Salacgrīvas novada
dome saņēma Personas iesniegumu, kurā persona lūdz sniegt atļauju valsts amatpersonu amatu
savienošanai, t.i., sniegt atļauju Personai savienot Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja amatu,
tajā skaitā realizējot Salacgrīvas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja noteiktās
tiesības kapitālsabiedrībās (SIA “Salacgrīvas ūdens”, SIA ZAAO, AS CATA, SIA Limbažu
slimnīca, SIA Olimpiskais centrs Limbaži), kurās kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, pastāvīgās
iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amatu, Salacgrīvas ostas valdes priekšsēdētāja amatu, metu
konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētāja amatu, ar šādiem amatiem:
2.2.1. jauniešu biznesa plānu konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja amatu;
2.2.2. Rīgas plānošanas reģiona padomes priekšsēdētāja amatu;
2.2.3. LPS Piekrastes Apvienības valdes locekļa amatu;
2.2.4. SIA “Salacgrīvas ūdens” iepirkuma komisija locekļa amatu projekta
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” ietvaros nepieciešamo
iepirkumu veikšanai.
Iesniegumā norādīts, ka Persona ir arī politiskās partijas “Reģionu Alianse” valdes loceklis,
biedrības “Kuivižu jahtklubs” valdes loceklis.
2.2. Persona iesniegumā norāda, ka minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada un
tiešo amatu pienākumu pildīšanai nekaitē.
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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 institūcijai, 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 amats Salacgrīvas novada pašvaldībā: Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs ir
valsts amatpersonas amats saskaņā ar Likuma 4.panta pirmās daļas 14.punktu. Saskaņā ar Likuma
7.panta piektās daļas 2. un 4.punktu, valsts amatpersonai, ievērojot Likuma nosacījumus, ir noteikti
vispārējie un speciālie amatu savienošanas nosacījumi, t.i., valsts amatpersonas amatu var savienot
ar:
1) ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas
amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās;
2) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja Likuma 7.panta četrpadsmitajā daļā nav noteikts citādi;
3) 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.
Personas amats: Salacgrīvas ostas valdes priekšsēdētājs ir valsts amatpersonas amats
saskaņā ar Likuma 4.panta 2.3 daļu. Saskaņā ar Likuma 7.panta 5.1 daļu, valsts amatpersonai,
ievērojot Likuma nosacījumus, ir noteikti vispārējie un speciālie amatu savienošanas nosacījumi,
t.i., ostas valdes priekšsēdētāja amatu var savienot ar:
1) ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas
amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās;
2) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
3) amatu biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai
reliģiskajā organizācijā;
4) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu;
5) citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, 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.
Personas amats: Salacgrīvas novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
amats ir valsts amatpersonas amats saskaņā ar Likuma 4.panta pirmās daļas 24.punktu.
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Personas amats Salacgrīvas novada pašvaldības izveidotajā komisijā - metu konkursa žūrijas
komisijas priekšsēdētāja amats atbilst valsts amatpersonas amatam saskaņā ar Likuma 4.panta otro
daļu. Saskaņā ar Likuma 7.panta sestās daļas nosacījumiem valsts amatpersonai, ievērojot Likuma
nosacījumus, ir noteikti vispārējie un speciālie amatu savienošanas nosacījumi, t.i., valsts
amatpersonas amatu var savienot ar:
1) ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas
amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās;
2) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
3) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
4) amatu arodbiedrībā;
5) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma
izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
6) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”,
ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes
vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Papildus iepriekš minētajiem amatiem, Persona ir arī politiskās partijas “Reģionu Alianse”
valdes loceklis un biedrības “Kuivižu jahtklubs” valdes loceklis.
Ņemot vērā to, ka Salacgrīvas novada dome, kas ieceļ, ievēlē un apstiprina Personu iepriekš
minētajos valsts amatpersonas amatos, ir tā pati institūcija, kura saskaņā Likuma 7.panta attiecīgās
daļas noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem,
jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu attiecīgajā
amatā. Salacgrīvas novada dome, ieceļot Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju pastāvīgās
iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amatā, Salacgrīvas ostas valdes priekšsēdētāja amatā, metu
konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētāja amatā saskaņā ar Likuma 8.1 panta 4.1 daļu, ir izvērtējusi
un atļāvusi savienot iepriekš minētos amatus, un šādā gadījumā nav nepieciešama cita atļauja
savstarpējo amatu savienošanai.
Likuma 8.1 panta trešā daļa nosaka, ka 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.
SIA “Salacgrīvas ūdens” ir Salacgrīvas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas dibināta ar
Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.novembra lēmumu Nr. 641 “Par sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Salacgrīvas ūdens” dibināšanu”. Kapitālsabiedrības dibināšanas mērķis ir nodrošināt no
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta izrietošo pašvaldības funkciju, t.i.,
ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojumu sniegšanu.
Izvērtējot likumā “Par pašvaldībām” un Salacgrīvas novada pašvaldības 2009.gada 15.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums” noteiktās domes
priekšsēdētāja funkcijas, Salacgrīvas novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
amata pienākumus, Salacgrīvas ostas valdes priekšsēdētāja amata pienākumus, un ar Salacgrīvas
novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumu Nr. 264 (Protokols Nr. 7; 25.§) “Par metu konkursu
“Jahtu ostas laukuma labiekārtošana Ostas ielā 4, Salacgrīvā, kadastra Nr.6615001007””
apstiprinātās metu konkursa komisijas žūrijas komisijas priekšsēdētāja amata pienākumus
kopsakarā ar Salacgrīvas novada pašvaldības izveidotās jauniešu biznesa plānu konkursa komisijas
vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja amata pienākumiem, Rīgas plānošanas reģiona padomes
priekšsēdētāja amata pienākumiem, LPS Piekrastes Apvienības valdes locekļa amata pienākumiem
un SIA “Salacgrīvas ūdens” iepirkuma komisijas locekļa pienākumiem projekta
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” ietvaros nepieciešamo
iepirkumu veikšanai, secināms, ka amatu savienošana interešu konfliktu neradīs, nebūs pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata
pienākumu pildīšanai.
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Vienlaikus izvērtējot arī Salacgrīvas novada pašvaldības izveidoto komisiju - domes
pastāvīgās iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amata pienākumus, metu konkursa komisijas žūrijas
komisijas priekšsēdētāja amata pienākumus, jauniešu biznesa plānu vērtēšanas komisijas
priekšsēdētāja amata pienākumus kopsakarā ar politiskās partijas “Reģionu Alianse” valdes locekļa
un biedrības “Kuivižu jahtklubs” valdes locekļa amata pienākumiem, secināms, ka amatu
savienošana interešu konfliktu neradīs, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas
normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai.
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 2., 4.punktu, 5.1 daļas 4.punktu, sestās daļas 3.punktu,
Administratīvā procesa likuma 67.pantu, kā arī ņemot vērā to, ka zemāk minēto amatu savienošana
interešu konfliktu nerada, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē
valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, saskaņā ar 2015.gada 11.novembra Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis
Straubergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome nolemj:
5.1. Atļaut Dagnim Straubergam savienot valsts amatpersonas amatus - domes
priekšsēdētāja, Salacgrīvas novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amatu,
Salacgrīvas ostas valdes priekšsēdētāja amatu, metu konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētāja
amatu, savienot ar jauniešu biznesa plānu konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja amatu un
otrādāk;
5.2. Atļaut Dagnim Straubergam savienot valsts amatpersonas amatus - domes
priekšsēdētāja, Salacgrīvas novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amatu,
Salacgrīvas ostas valdes priekšsēdētāja amatu, metu konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētāja
amatu, jauniešu biznesa plānu konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja amatu ar Rīgas
plānošanas reģiona padomes priekšsēdētāja amatu;
5.3. Atļaut Dagnim Straubergam savienot valsts amatpersonas amatus - domes
priekšsēdētāja, Salacgrīvas novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amatu,
Salacgrīvas ostas valdes priekšsēdētāja amatu, metu konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētāja
amatu, jauniešu biznesa plānu konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja amatu ar LPS
Piekrastes Apvienības valdes locekļa amatu;
5.4. Atļaut Dagnim Straubergam savienot valsts amatpersonas amatus - domes
priekšsēdētāja, Salacgrīvas novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amatu,
Salacgrīvas ostas valdes priekšsēdētāja amatu, metu konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētāja
amatu, jauniešu biznesa plānu konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja amatu ar SIA
“Salacgrīvas ūdens” iepirkuma komisija locekļa amatu projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” ietvaros nepieciešamo iepirkumu veikšanai;
5.5. Atļaut Dagnim Straubergam savienot valsts amatpersonas amatus - Salacgrīvas novada
domes pastāvīgās iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amatu, metu konkursa žūrijas komisijas
priekšsēdētāja amatu, jauniešu biznesa plānu konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja amatu ar
politiskās partijas “Reģionu Alianse” valdes locekļa amatu;
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5.6. Atļaut Dagnim Straubergam savienot valsts amatpersonas amatus - Salacgrīvas novada
domes pastāvīgās iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amatu, metu konkursa žūrijas komisijas
priekšsēdētāja amatu, jauniešu biznesa plānu konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja amatu ar
biedrības “Kuivižu jahtklubs” valdes locekļa amatu.
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. Administratīvais akts uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
Plkst.14:11 uz domes sēdi ierodas deputāts Eduards Ādmīdiņš.
8. §
Par atļauju domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim savienot
valsts amatpersonas amatus ar citu amatu
(ziņo D.Straubergs)
1. Adresāts
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis
(turpmāk tekstā – Persona).
2. Prasījums
2.1. Salacgrīvas novada dome, 2015.gada 2.novembrī saņēmusi pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA “Salacgrīvas ūdens” 2015.gada 2.novembra iesniegumu Nr. 2-2/134 “Par
darbinieku norīkošanu darbam iepirkumu komisijā” ar lūgumu norīkot Salacgrīvas novada domes
darbiniekus, t.sk., Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni
Cīruli, SIA “Salacgrīvas ūdens” iepirkuma komisijā projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” ietvaros nepieciešamo iepirkumu veikšanai. 2015.gada 4.
novembrī Salacgrīvas novada dome saņēma Personas iesniegumu, kurā persona lūdz sniegt atļauju
valsts amatpersonu amatu savienošanai, t.i., sniegt atļauju Personai savienot domes priekšsēdētāja
vietnieka attīstības jautājumos, Salacgrīvas novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa,
pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja, pasažieru komercpārvadājumu
licencēšanas komisijas locekļa, metu konkursa žūrijas komisijas locekļa, konkursa „Ziemas rota
2015” vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, Salacgrīvas ostas valdes priekšsēdētāja vietnieka,
Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas Uzraudzības padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu
ar SIA “Salacgrīvas ūdens” iepirkuma komisija locekļa amatu projekta “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” ietvaros nepieciešamo iepirkumu veikšanai.
2.2. Persona iesniegumā norāda, ka minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada un
tiešo amatu pienākumu pildīšanai nekaitē.
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
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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 institūcijai, 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 amats Salacgrīvas novada pašvaldībā: Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja
vietnieka attīstības jautājumos amats ir valsts amatpersonas amats saskaņā ar Likuma 4.panta
pirmās daļas 14.punktu. Saskaņā ar Likuma 7.pantu domes priekšsēdētāja vietniekam nav noteikti
speciālie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
Personas amats: Salacgrīvas ostas valdes priekšsēdētāja vietnieka amats ir valsts
amatpersonas amats saskaņā ar Likuma 4.panta 2.3 daļu. Saskaņā ar Likuma 7.panta 5.1 daļu, ostas
valdes locekļa amatu var savienot ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) amatu biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai
reliģiskajā organizācijā;
3) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu;
4) citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, 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.
Personas amats: Salacgrīvas novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa amats ir
valsts amatpersonas amats saskaņā ar Likuma 4.panta pirmās daļas 24.punktu.
Personas amati Salacgrīvas novada pašvaldībā: pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas
priekšsēdētāja, pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas locekļa, metu konkursa
žūrijas komisijas locekļa, konkursa „Ziemas rota 2015” vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja amats,
Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas Uzraudzības padomes priekšsēdētāja vietnieka amats
atbilst valsts amatpersonas amatam saskaņā ar Likuma 4.panta otro daļu. Saskaņā ar Likuma 7.panta
sestās daļas nosacījumiem, Likuma 4.panta otrā daļā minētās amatpersonas var savienot valsts
amatpersonas amatu tikai ar
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
3) amatu arodbiedrībā;
4) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma
izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
5) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”,
ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes
vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Ņemot vērā to, ka Salacgrīvas novada dome, kas ieceļ, ievēlē un apstiprina Personu iepriekš
minētajos valsts amatpersonas amatos, ir tā pati institūcija, kura saskaņā Likuma 7.panta attiecīgās
11

daļas noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem,
jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu attiecīgajā
amatā. Salacgrīvas novada dome, ieceļot Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieka
attīstības jautājumos iepriekš minētajos valsts amatpersonas amatos saskaņā ar Likuma 8.1 panta 4.1
daļu, ir izvērtējusi un atļāvusi savienot iepriekš minētos amatus, un šādā gadījumā nav
nepieciešama cita atļauja savstarpējo amatu savienošanai.
Likuma 8.1 panta trešā daļa nosaka, ka 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.
SIA “Salacgrīvas ūdens” ir Salacgrīvas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas dibināta ar
Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.novembra lēmumu Nr. 641 “Par sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Salacgrīvas ūdens” dibināšanu”. Kapitālsabiedrības dibināšanas mērķis ir nodrošināt no
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta izrietošo pašvaldības funkciju, t.i.,
ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojumu sniegšanu. Izvērtējot likumā “Par pašvaldībām” un
Salacgrīvas novada pašvaldības 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos
Nr. 1 “Salacgrīvas
novada pašvaldības nolikums” noteiktās domes vietnieka funkcijas, Salacgrīvas novada domes
pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa amata pienākumus, Salacgrīvas ostas valdes priekšsēdētāja
vietnieka amata pienākumus, pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja, pasažieru
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas locekļa, metu konkursa žūrijas komisijas locekļa,
konkursa „Ziemas rota 2015” vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja amata pienākumus, kā arī
Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas Uzraudzības padomes priekšsēdētāja vietnieka amata
pienākumus kopsakarā ar SIA “Salacgrīvas ūdens” iepirkuma komisijas locekļa pienākumiem
projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” ietvaros
nepieciešamo iepirkumu veikšanai, secināms, ka amatu savienošana interešu konfliktu neradīs,
nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas
tiešo amata pienākumu pildīšanai.
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 5.1 daļu, 7.panta sesto daļu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, kā arī ņemot
vērā to, ka zemāk minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai, saskaņā ar 2015.gada 11.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR13 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 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:
Atļaut Jānim Cīrulim savienots valsts amatpersonas amatus - domes priekšsēdētāja vietnieka
attīstības jautājumos, Salacgrīvas novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa,
pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja, pasažieru komercpārvadājumu
licencēšanas komisijas locekļa, metu konkursa žūrijas komisijas locekļa, konkursa „Ziemas rota
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2015” vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, Salacgrīvas ostas valdes priekšsēdētāja vietnieka,
Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas Uzraudzības padomi priekšsēdētāja vietnieka amatu
ar SIA “Salacgrīvas ūdens” iepirkuma komisija locekļa amatu projekta “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” ietvaros nepieciešamo iepirkumu veikšanai.
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.415. Administratīvais akts uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.

9. §
Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus ar citu amatu
1. Adresāts
Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskajos jautājumos Dita Lejniece (turpmāk
tekstā – Persona).
2. Prasījums
2.1. Salacgrīvas novada dome, 2015.gada 2.novembrī saņēmusi pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA “Salacgrīvas ūdens” 2015.gada 2.novembra iesniegumu Nr. 2-2/134 “Par
darbinieku norīkošanu darbam iepirkumu komisijā” ar lūgumu norīkot Salacgrīvas novada domes
darbiniekus, t.sk., Salacgrīvas novada domes padomnieci juridiskajos jautājumos Ditu Lejnieci, SIA
“Salacgrīvas ūdens” iepirkuma komisijā projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” ietvaros nepieciešamo iepirkumu veikšanai.
2015.gada 4.novembrī Salacgrīvas novada dome saņēma Personas iesniegumu, kurā Persona
lūdz sniegt atļauju valsts amatpersonu amatu savienošanai, t.i., sniegt atļauju Personai savienot
Salacgrīvas novada bāriņtiesas locekļa, interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas komisijas locekļa, pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa, pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka, pilsētas zemes komisijas locekļa un Salacgrīvas
novada darījumu ar lauksaimniecības zemi komisijas locekļa amatus ar SIA “Salacgrīvas ūdens”
iepirkuma komisija locekļa amatu projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas
pilsētā 3.kārta” ietvaros nepieciešamo iepirkumu veikšanai.
Iesniegumā norādīts, ka Persona ir arī Salacgrīvas novada domes padomnieces juridiskajos
jautājumos amatā, kas nav valsts amatpersonas amats.
2.2. Persona iesniegumā norāda, ka minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada un
tiešo amatu pienākumu pildīšanai nekaitē.
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.
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Likuma 8.1panta piektās daļas 1. un 2.punkts nosaka, ka šajā likumā noteiktajos gadījumos
valsts institūcijai, 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 Salacgrīvas novada pašvaldībā: Salacgrīvas novada bāriņtiesas loceklis,
interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas loceklis,
pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, pilsētas zemes komisijas
loceklis un Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi komisijas loceklis, iepriekš
minētie amati atbilst valsts amatpersonas amatam saskaņā ar Likuma 4.panta otro daļu. Saskaņā ar
Likuma 7.panta sestās daļas nosacījumiem, Likuma 4.panta otrā daļā minētās amatpersonas var
savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
3) amatu arodbiedrībā;
4) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šī Likuma 7.panta vienpadsmitajā daļā neminēta
pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
5) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”,
ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes
vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Personas amats Salacgrīvas novada pašvaldībā: Salacgrīvas novada domes pastāvīgās
iepirkumu komisijas locekļa amats ir valsts amatpersonas amats saskaņā ar Likuma 4.panta pirmās
daļas 24.punktu.
Salacgrīvas novada domes padomnieka juridiskajos jautājumos amats nav valsts
amatpersonas amats.
Ņemot vērā to, ka Salacgrīvas novada dome, kas ieceļ, ievēlē un apstiprina Personu iepriekš
minētajos valsts amatpersonas amatos, ir tā pati institūcija, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta
attiecīgās daļas noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem
amatiem, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu
attiecīgajā amatā. Salacgrīvas novada dome, ieceļot padomnieci juridiskajos jautājumos amatos
iepriekš minētajās pašvaldības izveidotājās komisijās un Salacgrīvas novada bāriņtiesā, saskaņā ar
Likuma 8.1 panta 4.1 daļu, ir izvērtējusi un atļāvusi savienot iepriekš minētos amatus, un šādā
gadījumā nav nepieciešama cita atļauja savstarpējo amatu savienošanai.
Likuma 8.1 panta trešā daļa nosaka, ka 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.
SIA “Salacgrīvas ūdens” ir Salacgrīvas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas dibināta ar
Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.novembra lēmumu Nr. 641 “Par sabiedrības ar ierobežotu
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atbildību „Salacgrīvas ūdens” dibināšanu”. Kapitālsabiedrības dibināšanas mērķis ir nodrošināt no
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta izrietošo pašvaldības funkciju, t.i.,
ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojumu sniegšanu.
Izvērtējot Salacgrīvas novada domes padomnieka juridiskos jautājumos amata pienākumus,
Salacgrīvas novada bāriņtiesas locekļa, interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas komisijas locekļa, pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa, pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka, pilsētas zemes komisijas locekļa un Salacgrīvas
novada darījumu ar lauksaimniecības zemi komisijas locekļa amata pienākumus kopsakarā ar SIA
“Salacgrīvas ūdens” iepirkuma komisijas locekļa pienākumiem projekta “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” ietvaros nepieciešamo iepirkumu veikšanai,
secināms, ka amatu savienošana interešu konfliktu neradīs, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai.
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 sestās daļas 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, kā arī ņemot vērā
to, ka zemāk minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai, saskaņā ar 2015.gada 11.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome nolemj:
Atļaut Ditai Lejniecei savienot amatus – padomnieka juridiskajos jautājumosm Salacgrīvas
novada bāriņtiesas locekļa, interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
komisijas locekļa, pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa, pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas priekšsēdētāja vietnieka, Salacgrīvas un Ainažus pilsētas zemes komisijas locekļa un
Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi komisijas locekļa amatus ar SIA
“Salacgrīvas ūdens” iepirkuma komisija locekļa amatu projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” ietvaros nepieciešamo iepirkumu veikšanai.
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.416. Administratīvais akts uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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10. §
Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus ar citu amatu
1. Adresāts
Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja Sarma Kacara (turpmāk tekstā – Persona).
2. Prasījums
2.1. Salacgrīvas novada dome, 2015.gada 2.novembrī saņēmusi pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA “Salacgrīvas ūdens” 2015.gada 2.novembra iesniegumu Nr. 2-2/134 “Par
darbinieku norīkošanu darbam iepirkumu komisijā” ar lūgumu norīkot Salacgrīvas novada domes
darbiniekus, t.sk., Salacgrīvas novada domes projektu vadītāju Sarmu Kacaru,
SIA
“Salacgrīvas ūdens” iepirkuma komisijā projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” ietvaros nepieciešamo iepirkumu veikšanai. 2015.gada 4.novembrī
Salacgrīvas novada dome saņēma Personas iesniegumu, kurā Persona lūdz sniegt atļauju valsts
amatpersonu amatu savienošanai, t.i., sniegt atļauju Personai savienot projektu vadītājas, pastāvīgās
iepirkumu komisijas locekļa, metu konkursa žūrijas komisijas locekļa, pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas locekļa amatus ar biedrības “Vidzemes iela 5” valdes locekļa amatu, kā arī
iepriekš minētos valsts amatpersonas amatus ar SIA “Salacgrīvas ūdens” iepirkuma komisija
locekļa amatu projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta”
ietvaros nepieciešamo iepirkumu veikšanai.
2.2. Persona iesniegumā norāda, ka minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada un
tiešo amatu pienākumu pildīšanai nekaitē.
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 institūcijai, 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 Salacgrīvas novada pašvaldībā: projektu vadītāja, metu konkursa žūrijas
komisijas locekļa, pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa amats atbilst valsts
amatpersonas amatam saskaņā ar Likuma 4.panta otro daļu. Saskaņā ar Likuma 7.panta sestās daļas
nosacījumiem, Likuma 4.panta otrā daļā minētās amatpersonas var savienot valsts amatpersonas
amatu tikai ar:
1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu;
3) amatu arodbiedrībā;
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4) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šī Likuma 7.panta vienpadsmitajā daļā neminēta
pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
5) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”,
ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes
vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Personas Salacgrīvas novada pašvaldībā: Salacgrīvas novada domes pastāvīgās iepirkumu
komisijas locekļa amats ir valsts amatpersonas amats saskaņā ar Likuma 4.panta pirmās daļas
24.punktu.
Ņemot vērā to, ka Salacgrīvas novada dome, kas ieceļ, ievēlē un apstiprina Personu iepriekš
minētajos valsts amatpersonas amatos, ir tā pati institūcija, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta
attiecīgās daļas noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem
amatiem, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu
attiecīgajā amatā. Salacgrīvas novada dome, ieceļot projektu vadītāju amatos iepriekš minētajās
pašvaldības izveidotājās komisijās, saskaņā ar Likuma 8.1 panta 4.1 daļu, ir izvērtējusi un atļāvusi
savienot iepriekš minētos amatus, un šādā gadījumā nav nepieciešama cita atļauja savstarpējo amatu
savienošanai.
Likuma 8.1 panta trešā daļa nosaka, ka 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.
Biedrības “Vidzemes iela 5” (Reģ. Nr.40008238507) mērķis ir nodrošināt tās pārvaldīšanā
un apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas,
dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību.
SIA “Salacgrīvas ūdens” ir Salacgrīvas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas dibināta ar
Salacgrīvas novada domes 2011.gada 16.novembra lēmumu Nr. 641 “Par sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Salacgrīvas ūdens” dibināšanu” Kapitālsabiedrības dibināšanas mērķis ir nodrošināt no
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta izrietošo pašvaldības funkciju, t.i.,
ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojumu sniegšanu.
Izvērtējot Salacgrīvas novada domes projektu vadītājas amata pienākumus, Salacgrīvas
novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa amata pienākumus, pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas locekļa amata pienākumus, metu konkursa žūrijas komisijas locekļa amata
pienākumus, kopsakarā ar Biedrības “Vidzemes iela 5” valdes locekļa amata pienākumiem un ar
SIA “Salacgrīvas ūdens” iepirkuma komisijas locekļa pienākumiem projekta “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” ietvaros nepieciešamo iepirkumu veikšanai,
secināms, ka amatu savienošana interešu konfliktu neradīs, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai.
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 sestās daļas 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, kā arī ņemot vērā
to, ka zemāk minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu
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pildīšanai, saskaņā ar 2015.gada 11.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome nolemj:
5.1. Atļaut Sarmai Kacarai savienot valsts amatpersonas amatus - Salacgrīvas novada domes
projektu vadītājas amatu, metu konkursa žūrijas komisijas locekļa pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas locekļa, pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa amatu ar biedrības
“Vidzemes iela 5” (Reģ. Nr.40008238507) valdes locekļa amatu.
5.2. Atļaut Sarmai Kacarai savienot valsts amatpersonas amatus - Salacgrīvas novada domes
projektu vadītājas amatu, metu konkursa žūrijas komisijas locekļa, pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas locekļa, pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa amatu ar SIA “Salacgrīvas
ūdens” iepirkuma komisija locekļa amatu projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” ietvaros nepieciešamo iepirkumu veikšanai.
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.417. Administratīvais akts uz 2 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
11. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Klētskalnāji” - 1, Liepupē, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
1. Nekustamais īpašums „Klētskalnāji” - 1, Liepupē, kadastra Nr. 6660 900 0359 sastāv no dzīvokļa
ar kopējo platību 29,1 kv.m un 248/925 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apz.
6660 009 0355 001 un 248/925 kopīpašuma domājamās daļas no zemes ar kadastra apz. 6660 009
0355, kas ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums un reģistrēts Liepupes pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.536-1.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums”, 2015.gada 19.oktobra pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisijas protokolu Nr.18, saskaņā ar 2015.gada 11.novembra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 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
„Klētsalnāji” - 1, Liepupē, kadastra Nr. 6660 900 0359.
2.2. Apstiprināt 2.1. punktā minētā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.3.Apstiprināt izsoles sākumcenu – EUR 300 (trīs simti euro).
Lēmums Nr.418. Pielikums uz 4 lp. pievienots protokolam.
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12. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Dūjas”- 2, Liepupes pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
[..]
2. Izvērtējot nomaksas pirkuma līguma slēgšanas lietderību pašvaldības īres dzīvokļa
pārdošanā īrniekam, kā arī ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, šī likuma 5.panta otro daļu, 36.panta trešo daļu,
37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, likuma „Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, 2015.gada 19.oktobra
Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.18, pamatojoties uz 2015.gada
11.novembra Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Dūjas” - 2,
Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, kadastra Nr. 6660 900 0065, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma
Nr.2 un 561/2424 pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu
mājas un zemes.
2.2. Noteikt nekustamā īpašuma „Dūjas” – 2, kadastra Nr. 6660 900 0065, Liepupes pagastā pircēju
kā pirmpirkuma tiesīgo personu [..], personas kods [..].
2.3. Apstiprināt 2.1 punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu 1 008 EUR (viens tūkstotis
astoņi simti euro).
2.4. Pārdot nekustamo īpašumu uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu 24 mēneši.
2.5. Apstiprināt 2.1 punktā minētā dzīvokļa atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.6.Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..].
Lēmums Nr.419. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam.
13. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumā Nr.348 “Par
apbūvēta pašvaldībai piekritīga zemes gabala Krasta ielā 1, Salacgrīvā sadalīšanu, lietošanas
mērķa un adreses noteikšanu”
Ņemot vērā 2015.gada 11.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti
balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1.Izdarīt grozījumu 2015.gada 24.septembra lēmumā Nr.348 “Par apbūvēta pašvaldībai piekritīga
zemes gabala Krasta ielā 1, Salacgrīvā sadalīšanu, lietošanas mērķa un adreses noteikšanu” un
lēmuma punktu Nr. 2 izteikt jaunā redakcijā:
“ 2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam 0,0199 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas,
ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0501.”
Lēmums Nr.420.
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14. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2009.gada 21.oktobra lēmumā Nr.300 “Par zemes
gabala izveidošanu un lietošanas mērķa noteikšanu no nekustamā īpašuma [..] nodalāmajam
zemes gabalam”
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 2015.gada 29.oktobra vēstuli Nr.2-15/12 “Par
īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi” par grozījumu
nepieciešamību Salacgrīvas novada domes 2009.gada 21.oktobra lēmumā Nr.300 “Par zemes
gabala izveidošanu un lietošanas mērķa noteikšanu no nekustamā īpašuma [..] nodalāmajam zemes
gabalam” un saskaņā ar 2015.gada 11.novembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot:
PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt Salacgrīvas novada domes 2009.gada 21.oktobra lēmumu Nr.300 (protokols
Nr.8;43.§) “Par zemes gabala izveidošanu un lietošanas mērķa noteikšanu no nekustamā
īpašuma [..] nodalāmajam zemes gabalam” un apstiprināt lēmuma grafisko pielikumu jaunā
redakcijā, saskaņā ar pielikumu.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, un 189.pantu
lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Lēmums Nr.421. Pielikums uz 1 lp., administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti
protokolam.
15. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumā [..]
1. Izskatot nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], kopīpašnieku [..] 2015.gada
25.septembra iesniegumu (reģ.Nr.13-14.1.1-162), Salacgrīvas novada dome konstatē, ka:
1.1. Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ietilpst zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu [..] un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..].
1.2. No nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un
kopējo platību 2,5463 ha ir paredzēts atdalīt zemes vienību aptuveni 1,273 ha platībā atbilstoši klāt
pievienotajai shēmai.
1.3. 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 daļēji
savrupmāju apbūves teritorijas, kur no jauna veidojamas zemes vienības minimālā platība ir 1200
m2, un daļēji lauksaimnieciskās teritorijas, kur no jauna veidojamas zemes vienības minimālā
platība ir 1200 m2.
1.4. 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.
20

1.5. 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
2015.gada 11.novembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 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.
2.2.1.5. Ar Valsts ieņēmumu dienestu, reģ. Nr.90000069281, pamatojoties uz
Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000424464 noteikto
aizliegumu.
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.422. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 4 lp. pievienoti protokolam.
16. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
Izskatījusi [..] 2015.gada 14.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/677) par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..], kadastra
Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanai, un atbilstoši LR
Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 9.8.punktam, 31.punktam un 55.punktam, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmajai daļai,
kā arī saskaņā ar Attīstības komitejas 2015.gada 11.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr. [..],
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanai.
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2. Nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] sadalīšanas rezultātā izveidotajai:
2.1. Zemes vienībai Nr.1 ar platību 2,67 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt nosaukumu [..] un zemes gabalam noteikt sekojošu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (NĪLM kods 0501) – 2,67 ha platībā.
2.2. Zemes vienībai Nr.2 ar platību 0,16 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu [..] un zemes gabalam noteikt sekojošu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101) - 0,16 ha platībā.
2.3. Zemes vienībai Nr.3 ar platību 0,08 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) ēkai un zemei mainīt adresi un nosaukumu no [..] uz [..] un zemes
gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas
un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (NĪLM kods 0501) – 0,08 ha
platībā.
2.4. Zemes vienībai Nr.4 ar platību 0,34 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu [..] un zemes gabalam noteikt sekojošu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (NĪLM kods 0501) – 0,34 ha platībā.
Lēmums Nr.423. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
17. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā
Izskatījusi AS „Mērniecības centrs MC”, reģ.Nr.40003717132, 2015.gada 14.oktobra
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/676) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iesniegto zemes
ierīcības projektu nekustamajā īpašumā “Baznīcas iela 2A”, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., kadastra
Nr.66150040110, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66150040110 sadalīšanai, un
atbilstoši LR Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8.punktam, 31.punktam un 55.punktam, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.panta otrajai daļai un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta
pirmajai daļai, kā arī saskaņā ar 2015.gada 11.novembra Attīstības komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā “Baznīcas iela 2A”,
Salacgrīva, Salacgrīvas nov., kadastra Nr.66150040110, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 66150040110 sadalīšanai.
2. Nekustamajā īpašumā “Baznīcas iela 2A”, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., kadastra
Nr.66150040110, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66150040110 sadalīšanas
rezultātā izveidotajai:
2.1. Zemes vienībai Nr.1 ar platību 1,1499 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt nosaukumu “Baznīcas iela 2A”, Salacgrīva, Salacgrīvas
nov., un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - dabas pamatnes,
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parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā
darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (NĪLM kods 0501) –
1,1499 ha platībā.
2.2. Zemes vienībai Nr.2 ar platību 0,0090 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu “Baznīcas iela 2D”, Salacgrīva, Salacgrīvas
nov., un zemes gabalam noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu,
gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apbūve (NĪLM kods 1201) - 0,0090 ha platībā.
Lēmums Nr.424. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
18. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.jūlija lēmumā Nr.242 “Par
pašvaldībai piederošā zemes gabala daļas Transporta ielā 9, Salacgrīvā nodošanu
bezatlīdzības lietošanā”
(ziņo D.Straubergs)
Ņemot vērā 2015.gada 22.oktobra Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē. Ivanova
iesniegumu (reģ. Nr. 3-11/1220) ar lūgumu atļaut veikt stāvlaukuma izbūvi pašvaldības īpašumā
Transporta ielā 9, Salacgrīvā, saskaņā ar 2015.gada 11.novembra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Papildināt 2015.gada 29.jūlija Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.242 “Par pašvaldībai
piederošā zemes gabala daļas Transporta ielā 9, Salacgrīvā nodošanu bezatlīdzības lietošanā” ar
2.1.punktu šādā redakcijā:
“2.1. Zemes gabals tiek nodots bezatlīdzības lietošanā ar tiesībām uz tā būvēt stāvlaukumu”.
Lēmums Nr.425. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
19. §
Par nedzīvojamo ēku Miera ielā 3, Ainažos, Salacgrīvas novadā uzņemšanu domes bilancē
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, Ainažu
pilsētas pārvaldes vadītājas I.Jēkabsones sniegto informāciju, saskaņā ar 2015.gada 11.novembra
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzņemt domes bilancē kapličas ēkas, kas atrodas Miera ielā 3, Ainažos:
1.1. kapliča ar kadastra apz. 6605 006 0022 001 ar kadastrālo vērtību Eur 0.
1.2. kapliča ar kadastra apz. 6605 006 0022 002 ar kadastrālo vērtību Eur 0.
Lēmums Nr.426.
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20. §
Par 2008.gada 14.oktobra nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu īpašumā Krišjāņa
Barona ielā 5, Ainažos
(ziņo D.Straubergs)
Ņemot vērā IK „Pārnesums” īpašnieka [..] 2015.gada 2. novembrī Salacgrīvas novada domē
saņemto iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/741) ar lūgumu pagarināt 2008.gada 14.oktobrī noslēgto
nedzīvojamo telpu nomas līgumu pašvaldības nekustamā īpašumā Ainažos, Krišjāņa Barona ielā 5,
kadastra Nr. 6605 003 0053, balstoties uz MK noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību” 9.punktu, noslēguma jautājumu 87.punktu, likuma "Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 panta pirmo daļu, 2015.gada 11.
novembra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2008. gada 14.oktobrī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu (ar vienošanos, kas
noslēgta 2010.gada 13.oktobrī Nr. 8-2.3/8) par pašvaldības nekustamā īpašumā Ainažos, Krišjāņa
Barona ielā 5, kadastra Nr. 6605 003 0053, iznomāšanu IK „Pārnesums” - autoservisa saimnieciskās
darbības nodrošināšanai līdz 2020.gada 14.oktobrim.
2. Izdarīt attiecīgos grozījumus 2008. gada 14.oktobrī noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā.
Lēmums Nr.427. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
21. §
Par zemes gabalu Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai
1.Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikto, ka rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir
attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda,
pašvaldībā saņemts iesniegums ar vēlmi iznomāt sekojošas rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes
vienības (ZV):
1.1.ZV kadastra apz. 6615 002 0152 (1,4ha), pielikums Nr.1;
1.2. ZV kadastra apz. 6615 002 0082 (1,45ha), pielikums Nr.1.
2.Pamatojoties uz likuma Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas novada domes saistošiem noteikumiem
Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”,
3.punktu, ņemot vērā 2015.gada 11.novembra Attīstības un Finanšu komiteju sēžu atzinumus,
atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards
Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1.Saskaņā ar 2015.gada 4.novembrī Salacgrīvas novada domē saņemto [..] iesniegumu reģ. Nr. 316.2/747, iznomāt uz 5 (pieciem) gadiem [..], personas kods [..] zemes gabalus, kas ieskaitīti
rezerves zemes fondā:
2.1.1.ZV kadastra apz. 6615 002 0152 (1,4ha platībā), saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.1.2.ZV kadastra apz. 6615 002 0082 (1,45ha), saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.2.Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimnieciskai izmantošanai.
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2.3.Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības,
bet ne mazāku kā Saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu lauksaimnieciskai
izmantošanai.
2.4.Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.428. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
22. §
Par daļu pašvaldībai piederošo zemes gabalu Rīgas iela 7, “Liellapes”, Ezera iela 11, Muižas
iela 6, ”Laurķirši”, Liepupes pagastā un Tērces iela 10, Blaumaņa iela 8, Salacgrīvā
iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu
1. Zemes gabals Rīgas ielā 7, Tūjā ar zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0396 ir Salacgrīvas
novada pašvaldības nekustamais īpašums 4,9 ha platībā, kas uz pašvaldības vārda reģistrēts
Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000496927
2. Zemes gabals „Liellapes”, Liepupes pagastā kadastra Nr. 6660 009 0419 ir Salacgrīvas novada
pašvaldībai piederošs zemes gabals 2,5 ha platībā, kas reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr. 100000495638.
3.Zemes gabals Ezera iela 11, kadastra Nr. 6660 009 0518, zemes vienības kadastra apz. 6660 009
0494 (1,6834 ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals, saskaņā ar
2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.13 § 48), kas atdalīts no
zemes gabala „Orhidejas” ar 2011.gada 21.septembra lēmumu Nr. 494 (protokols Nr.12; 22.§).
4. Zemes gabals Muižas iela 6, kadastra Nr. 6660 009 0438 (1,0681 ha platībā) ir Salacgrīvas
novada pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.100000496922.
5. Zemes gabals “Laurķirši”, kadastra Nr. 6660 009 0015, zemes vienības kadastra apz. 6660 009
0412 (15,53 platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamais īpašums, kas reģistrēts
Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000492171.
6. Zemes gabals Tērces ielā 10, kadastra Nr. 6615 002 0090 (6 0070 kv.m platībā) ir Salacgrīvas
novada domei piederošs īpašums, kas reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000434328.
7. Zemes gabals Blaumaņa ielā 8, kadastra apz.6615 006 0156 (12 416 kv.m platībā) ir Salacgrīvas
novada domei piederošs īpašums, kas reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000435586.
8. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas novada
domes saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.punktu, saskaņā ar 2015.gada 11.novembra Attīstības Finanšu
komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
8.1. Saskaņā ar [..], personas kods [..], 2015.gada 22.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/697), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā ar zemes
vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (208 kv.m platībā), saskaņā ar pievienoto zemes robežu
shēmu (pielikums Nr.1).
8.2. Saskaņā ar [..], personas kods [..], 2015.gada 22.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/696), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā ar zemes
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vienības kadastra apz. 6660 003 0396 (271 kv.m platībā), teritorija Nr.28, saskaņā ar pievienoto
zemes robežu shēmu (pielikums Nr.1).
8.3. Saskaņā ar [..], personas kods [..], 2015.gada 28.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/720 iznomāt [..] daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā ar zemes
vienības kadastra apz. 6660 003 0396, teritorija Nr.15 (198 kv.m platībā), teritorija Nr.16 (79 kv.m
platībā), teritorija Nr.24 (210 kv.m platībā), saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu (pielikums
Nr.1).
8.4. Saskaņā ar [..], personas kods [..], 2015.gada 22.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/698), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Liepupes pagastā, „Liellapes”,
kadastra Nr. 6660 009 0419 (377 kv.m platībā), teritorija Nr.3, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
8.5. Saskaņā ar [..], personas kods [..], 2015.gada 22.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/691) par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Liepupes pagastā Ezera
iela 11, iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai, iznomāt [..] daļu no zemes gabala Ezera iela 11,
zemes vien. kadastra apz. 6660 009 0494 (563 kv.m platībā), teritorija Nr.40 ( pielikums Nr.3).
8.6.Saskaņā ar [..], personas kods [..], 2015.gada 20.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/692), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Muižas iela 6, kadastra Nr.
6660 009 0438, 768 kv.m platībā, saskaņā ar zemes robežu shēmā iezīmēto teritoriju Nr. 4
(pielikumu Nr.4).
8.7.Saskaņā ar [..], personas kods [..], 2015.gada 28.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/717), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Muižas iela 6, kadastra Nr.
6660 009 0438, 288 kv.m platībā, saskaņā ar zemes robežu shēmā iezīmēto teritoriju Nr. 6
(pielikumu Nr.4).
8.8.Saskaņā ar [..], personas kods [..], 2015.gada 28.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/718), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Muižas iela 6, kadastra Nr.
6660 009 0438, 496 kv.m platībā, saskaņā ar zemes robežu shēmā iezīmēto teritoriju Nr. 6
(pielikumu Nr.2).
8.9.Saskaņā ar [..], personas kods [..], 2015.gada 28.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/719), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Muižas iela 6, kadastra Nr.
6660 009 0438, 266 kv.m platībā, saskaņā ar zemes robežu shēmā iezīmēto teritoriju Nr. 1
(pielikumu Nr.2).
8.10. Saskaņā ar [..], personas kods [..], 2015.gada 15.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.2/678), iznomāt [..] daļu no zemes gabala „Laurķirši”, kadastra apz. 6660
009 0412 (12 600 kv.m platībā), saskaņā ar pielikumā Nr.5 iezīmēto teritoriju.
8.11. Saskaņā ar [..], personas kods [..], 2015.gada 26.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr. Nr.7-14.1/66), iznomāt [..] daļu zemes gabala Tērces ielā 10 ar kopējo platību
1280 kv.m, saskaņā ar zemes robežu shēmā iezīmēto teritoriju Nr.20 (pielikums Nr.6).
8.12. Saskaņā ar [..], personas kods [..], 2015.gada 26.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr. Nr.7-14.1/67), iznomāt Sandrai Biterei daļu zemes gabala Blaumaņa ielā 8 ar
kopējo platību 712 kv.m, saskaņā ar zemes robežu shēmā iezīmēto teritoriju Nr.10 (pielikums Nr.7).
9. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes saistošajos noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu
zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas
maksu mazdārziņiem.
9.1. Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņa izmantošanai.
9.2. Noteikt, ka zemes nomas līgumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī un līgumu darbības termiņu 5
gadi.
10. Papildus nomas maksai nomnieki maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokli.
Lēmums Nr.429. Pielikumi uz 7 lp. un iesniegumi uz 18 lp. pievienoti protokolam.
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23. §
Par grozījumiem 2013.gada 27.decembra noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/27 un
līguma pagarināšanu īpašumā “Slīmesti 1”, Liepupes pagastā
Ņemot vērā 2015.gada 29.oktobrī Salacgrīvas novada domē saņemto [..] iesniegumu (reģ.
Nr. 7-14.1/68) par zemes nomas līguma pagarināšanu īpašumā “Slīmesti 1”, Liepupes pagastā un
saskaņā ar 2015.gada 11.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2013.gada 27.decembrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/27, nosakot
nomas termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim.
2. Izdarīt grozījumus iepriekš minētajā zemes nomas līgumā, precizējot iznomātās zemes
platību, palielinot to līdz 2,07ha un līguma punktu 1.1. izteikt jaunā redakcijā:
“1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā Iznomātājam piederošo zemes gabalu Slīmesti
1, Liepupes pagastā, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0565 2.07 ha platībā, turpmāk tekstā –
Zemesgabals, saskaņā ar pielikumu Nr. 1”.
Lēmums Nr.430. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
24. §
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pārslēgšanu
(ziņo J.Cīrulis)
[..]
2.Pamatojoties uz iepriekšminēto un „Zvejniecības likuma” 7.panta otro un sesto daļu un Ministru
kabineta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un
zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 17., 27. un 62. punktu, Ministru kabineta noteikumiem
Nr.1375 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes
ūdeņos” 5.punktu, un ņemot vērā 2015.gada 11.novembra Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1.Iznomāt individuālajam komersantam „Lielurga” (reģ.Nr.44102036823, Rīgas iela 6-2,
Svētciems, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads) līdz 2024.gada 31.decembrim rūpnieciskās
zvejas tiesības Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos.
2.2.Iedalīt IK „Lielurga” zvejas rīku limitu zvejai 2016.gadā Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos:
vienu lucīšu murdu un divus zivju tīklus.
3.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, 189.pantu lēmumu viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Lēmums Nr.431. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
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25. §
Par šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu un pārmaksu dzēšanu
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz 2015.gada 29.septembra rīkojumu Nr.3-6/97 „Par inventarizācijas komisiju
izveidošanu” tika veiktas inventarizācijas debitoru, tai skaitā, šaubīgo debitoru parādiem.
Civillikuma 1895.pants nosaka, ka visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma
ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās
neizlieto desmit gadu laikā. 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība,
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskati” 100.punkts nosaka, ka prasības, kuru piedziņa
saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda
piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites. Inventarizācijas komisija, veicot debitoru
parādu izvērtējumu, konstatēja, ka debitoru parādiem par kopējo summu EUR 7791.97 (septiņi
tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viens euro 97 centi) un pārmaksām par kopējo summu EUR
12.53 (divpadsmit euro 53 centi) ir iestājies prasības noilgums. Saskaņā ar 2015.gada 11.novembra
Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt šaubīgo uz bezcerīgos debitoru parādu dzēšanu, kuriem iestājies prasību
noilgums par kopējo summu EUR 7791.97 (septiņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viens
euro 97 centi) saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
2. Apstiprināt pārmaksu dzēšanu, kurām iestājies prasību noilgums par kopējo summu EUR
12.53 (divpadsmit euro 53 centi) saskaņā ar pielikumu Nr.2.
Lēmums Nr.432. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam.
26. §
Par nomas maksas apstiprināšanu pacēlājam DINO 210XT
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz noteikumu „Salacgrīvas novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību
sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas
kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 20.03.2013. lēmumu Nr.134, nosacījumiem,
saskaņā ar 2015.gada 11.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes pacēlājam DINO 210 XT nomas maksu par katru
tehnikas izmantošanas stundu
EUR 20.67.
2. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes automašīnai Volkswagen Transporter kravas,
reģistrācijas Nr. HL 9921 (iznomā tikai kopā ar pacēlāju DINO), sekojošu nomas maksu:
2.1.
Par katru nobraukto kilometru EUR 0.17;
2.2.
Par katru transporta izmantošanas stundu EUR 3.00.
3. Nomas maksas apliekamas ar pievienotās vērtības nodokli.
4. Tehnika iznomājama atsevišķos gadījumos, ar izpilddirektora saskaņojumu Pašvaldības
teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pārvaldnieka uzraudzībā.
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5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 25.septembra lēmumu Nr.
454 „Par nomas maksas apstiprināšanu pacēlējam DINO 210XT”.
Lēmums Nr.433. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. pievienots protokolam.
27. §
Par kustamās mantas iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu kustamai mantai
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai
(ziņo K.Ķemers)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2010. gada 8.
jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 4.5. apakšpunkta nosacījumiem, kas nosaka, ka noteikumu 2.nodaļas normas
(izņemot noteikumu 7.punktu) nepiemēro, ja iznomā nomas objektu, kas nepieciešams sabiedriskā
ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs, ja sabiedriskajai ēdināšanai
ir ierobežota publiska pieejamība, 63., 65.punktu, kā arī, ņemot vērā to, ka Salacgrīvas novada
pašvaldības izglītības iestādēs tiek nodrošināta sabiedriskā ēdināšanas pakalpojuma sniegšana, kurai
ir ierobežota publiska pieejamība, un saskaņā ar 2015.gada 11.novembra Finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt uz 2015.gada 31.augusta Līguma Nr. 3-25.3/486 “Par ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu Liepupes vidusskolā” spēkā esamības laiku ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam SIA
„Kuivižu enkurs” (Reģ. Nr. 44103029759, juridiskā adrese: Baznīcas iela 4, Salacgrīva) Liepupes
vidusskolas virtuves inventāru (saskaņā ar 1.pielikumu) sabiedriskā ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanai izglītības iestādē.
2. Noteikt nomas maksu lēmuma 1.pielikumā minētajam inventāram EUR 7,48 (septiņi euro
un 48 centi) mēnesī.
3. Nomas maksa apliekama ar PVN likumā noteiktajā kārtībā.
Lēmums Nr.434. Pielikums uz 1 lp., nomas maksas aprēķini uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
28. §
Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru
(ziņo D.Straubergs; izsakās I.Lazdiņa)
Izskatīju Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas smaiļošanas un kanoe airēšanas
treneru Kaspara Močāna un Ulda Močāna 2015.gada 19.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-16/685),
vieglatlētikas treneres Rasmas Turkas 2015.gada 6.novembra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/312), trenera
Kārļa Ozola 2015.gada 6.novembra iesniegumu (reģ.Nr. 3-18/310), sportistes Jolantas Liepiņas
2015.gada 14.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-16/675), biedrības ‘’Sporta klubs Veiksmes” 2015.gada
12.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.3-16/659), burāšanas trenera Kristapa Močāna 2015.gada 19.oktobra
iesniegumu (reģ.Nr.3-16/684) un iesniegumiem pievienotos dokumentus par naudas balvu
piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru, pamatojoties uz Nolikumu „Par naudas
balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru”, kas apstiprināts ar 18.02.2015.
domes lēmumu Nr.77 (protokols Nr.2; 45.§), Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks”
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metodiķa Alda Riekstiņa 2015.gada 6.novembra priekšlikumu (reģ.Nr.3-18/311), saskaņā ar
2015.gada 11.novembra Finanšu komitejas atzinumu un Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku
parks” metodiķa un sportistu treneru 2015.gada 16.novembra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/320), atklāti
balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ par sasniegumiem, kas gūti laika posmā no 2014.gada
1.oktobra līdz 2015.gada 30.septembrim:
1. Piešķirt 130 euro (viens simts trīsdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Kasparam
Tīkleniekam par izcīnīto 4.vietu k-2 200m U-23 Eiropas čempionātā;
2. Piešķirt 120 euro (viens simts divdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Agnijai Bērziņai par
izcīnīto 1.vietu c-1 200m LR čempionātā;
3. Piešķirt 35 euro (trīsdesmit piecus euro) pēc nodokļu nomaksas Edgaram Tīkleniekam par
izcīnīto 1.vietu k-4 200m LR U-23 čempionātā;
4. Piešķirt 25 euro (divdesmit piecus euro) pēc nodokļu nomaksas Līgai Poplavskai par
izcīnīto 1.vietu k-2 1000m LR U-23 čempionātā;
5. Piešķirt 55 euro (piecdesmit piecus euro) pēc nodokļu nomaksas Samantai Ganiņai par
izcīnīto 3.vietu k-1 500m LR Jaunatnes olimpiādē;
6. Piešķirt 45 euro (četrdesmit piecus euro) pēc nodokļu nomaksas Sandijai Megi par izcīnīto
1.vietu k-4 200m LR Junioru čempionātā;
7. Piešķirt 45 euro (četrdesmit piecus euro) pēc nodokļu nomaksas Līgai Kariņai par izcīnīto
3.vietu c-1 200m LR čempionātā
8. Piešķirt 45 euro (četrdesmit piecus euro) pēc nodokļu nomaksas Kristiānam Kacaram par
izcīnīto 2.vietu c-1 4*200m LR Junioru čempionātā;
9. Piešķirt 45 euro (četrdesmit piecus euro) pēc nodokļu nomaksas Naurim Tomsonam par
izcīnīto 1.vietu k-1 4*200m. LR Skolēnu sporta spēlēs;
10. Piešķirt 45 euro (četrdesmit piecus euro pēc nodokļu nomaksas Aigaram Cīrulim par izcīnīto
1.vietu k-1 4*200m. LR Skolēnu sporta spēlēs;
11. Piešķirt 105 euro (viens simts piecus euro) pēc nodokļu nomaksas Asnātei Kalniņai par
izcīnīto 2.vietu 200m LR Jaunatnes olimpiādē;
12. Piešķirt 30 euro (trīsdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Amandai Stanei par izcīnīto 3.vietu
4*100m LR čempionātā U-18 gr.;
13. Piešķirt 40 euro (četrdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Solveigai Zeltiņai par izcīnīto
3.vietu 4*100 m LR čempionātā U-18 gr.;
14. Piešķirt 35 euro (trīsdesmit piecus euro) pēc nodokļu nomaksas Betija Kurpniece par
izcīnīto 2.vietu 4*100m LR Junioru čempionātā;
15. Piešķirt 25 euro (divdesmit piecus euro) pēc nodokļu nomakas Paulai Kalniņai par izcīnīto
2.vietu 4*100m LR Junioru čempionātā;
16. Piešķirt 55 euro (piecdesmit piecus euro) pēc nodokļu nomaksas Jēkabam Tomsonam par
izcīnīto 1.vietu lodes grūšanā LR čempionātā U-14 gr.;
17. Piešķirt 45 euro (četrdesmit piecus euro) pēc nodokļu nomaksas Rihardam Bendrātam par
izcīnīto 2.vietu 2000m LR čempionātā U-14 gr.;
18. Piešķirt 30 euro (trīsdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Sandim Vosekalnam par izcīnīto
3.vietu 4*100m LR čempionātā U-14 gr.;
19. Piešķirt 30 euro (trīsdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Tomam Laubmanim par izcīnīto
2.vietu 80m/b LR čempionātā U-14 gr.;
20. Piešķirt 100 euro (viens simts euro) pēc nodokļu nomaksas Paulai Gūtmanei par izcīnīto
6.vietu Pasaules Junioru čempionātā 64 lauciņu dambretē;
21. Piešķirt 65 euro (sešdesmit piecus euro) pēc nodokļu nomaksas Gatim Bertmanim par
izcīnīto 1.vietu LR Junioru čempionātā 100 lauciņu dambretē;
22. Piešķirt 65 euro (sešdesmit piecus euro) pēc nodokļu nomaksas Arturam Finogenovam par
izcīnīto 1.vietu LR Junioru čempionātā 64 lauciņu dambretē;
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23. Piešķirt 50 euro (piecdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Jekaterinai Krasovskai par izcīnīto
3.vietu LR Junioru čempionātā 64 lauciņu dambretē;
24. Piešķirt 50 euro (piecdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Mārcim Magonem par izcīnīto
14.vietu Pasaules čempionātā U-16 vecuma grupā 64 lauciņu dambretē;
25. Piešķirt 50 euro (piecdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Aijai Gūtmanei par izcīnīto
15.vietu Pasaules čempionātā U-16 vecuma grupā 64 lauciņu dambretē;
26. Piešķirt 200 euro (divi simts euro) pēc nodokļu nomaksas Klāvam Norenbergam par izcīnīto
1.vietu Eiropas čempionātā U-10 vecuma grupā 100 lauciņu dambretē;
27. Piešķirt 50 euro (piecdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Elvim Liepiņam par izcīnīto
3.vietu LR Junioru čempionātā 64 lauciņu dambretē;
28. Piešķirt 45 euro (četrdesmit piecus euro) pēc nodokļu nomaksas Sintijai Malofejai par
izcīnīto 2.vietu LR Skolēnu sporta spēlēs 64 lauciņu dambretē;
29. Piešķirt 40 euro (četrdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Taīdai Kalniņai par izcīnīto 3.vietu
LR Skolēnu sporta spēlēs 100 lauciņu dambretē;
30. Piešķirt 105 euro (viens simts piecus euro) pēc nodokļu nomaksas Jolantai Liepiņai par
izcīnīto 3.vietu LR čempionātā pusmaratona distancē;
31. Piešķirt 40 euro (četrdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas Kristeram Briedim par izcīnīto
3.vietu burāšanā LR Jaunatnes olimpiādē;
32. Piešķirt 50 euro (piecdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas trenerim Kasparam Močānam par
audzēkņa augstāko sasniegumu – 3.vieta Eiropas U-23 čempionātā;
33. Piešķirt 35 euro (trīsdesmit piecus euro) pēc nodokļu nomaksas trenerim Uldim Močānam
par audzēkņa augstāko sasniegumu – 1.vieta LR čempionātā;
34. Piešķirt 20 (divdesmit euro) pēc nodokļu nomaksas trenerim Kristapam Močānam par
audzēkņa augstāko sasniegumu – 3.vieta LR Jaunatnes olimpiādē;
35. Piešķirt 100 euro (viens simts euro) pēc nodokļu nomaksas trenerim Kārlim Ozolam par
audzēkņa augstāko sasniegumu – 1.vieta Eiropas jaunatnes čempionātā;
36. Piešķirt 25 euro (divdesmit piecus euro) pēc nodokļu nomaksas trenerim Kārlim Treijam par
audzēkņa augstāko sasniegumu – 1.vieta LR junioru čempionātā.
Lēmums Nr.435. Iesniegumi uz 29 lp. pievienoti protokolam.
29. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā Nr.82 „Par
Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
Pamatojoties uz izpilddirektora Kaspara Ķemera priekšlikumu un 2015.gada 11.novembra
Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumā
Nr.82 „Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”:
1. Ar 2016.gada 1.janvāri no lēmuma pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes
struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” apakšsadaļas 2.1. „Pārvalde” izslēgt 5. un 6.ierakstu:
Nr.

5
6

Amats

Autovadītājs - kurjers
Autovadītājs - kurjers

Koeficients

Slodzes

0.353
0.353

1
1

31

Amatalga

€ 613
€ 613

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

41.II
41.II

Piezīmes

2. Ar 2016.gada 1.janvāri no lēmuma pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes
struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” apakšsadaļas 2.5. „Liepupes pagasta pārvalde” izslēgt
4.ierakstu:
Nr.

4

Amats

Mikroautobusa vadītājs

Koeficients

Slodzes

0.353

1

Amatalga

Amata saime
(apakš saime),
līmenis

€ 613

Piezīmes

41.II

3. Ar 2016.gada 1.janvāri lēmuma pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes
struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” apakšsadaļu 2.1. „Pārvalde” papildināt ar 9. un
10. ierakstu šādā redakcijā:

Nr.

9
10

Amats

Autovadītājs - kurjers
Autovadītājs - kurjers

Koeficients

Slodzes

0.353
0.353

1
1

Amatalga

3.53 euro/h
3.53 euro/h

Amata
saime
(apakš
saime),
līmenis

Piezīmes

41.II
41.II

4. Ar 2016.gada 1.janvāri lēmuma pielikuma Nr.1 „Salacgrīvas novada domes
struktūrvienību štatu un amatalgu saraksts” apakšsadaļu 2.5. „Liepupes pagasta pārvalde”
papildināt ar 6. ierakstu šādā redakcijā:

Nr.

9

Amats

Mikroautobusa vadītājs

Koeficients

Slodzes

0.353

1

Amatalga

3.53 euro/h

Amata
saime
(apakš
saime),
līmenis

Piezīmes

41.II

Lēmums Nr.436.
30. §
Par vienkāršotas finanšu analīzes apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības
attīstības investīciju projekta īstenošanai
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz SIA “Salacgrīvas ūdens” 2015.gada 2.novembra iesniegumu (reģ.Nr.318/298), saskaņā ar 2015.gada 11.novembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Salacgrīvas ūdens” iesniegto vienkāršoto finanšu
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta”.
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā

EUR
1 442 145
32

%

analīzi

t.sk. Attiecināmām izmaksām (lēmuma summai)
Projekta iesniedzēja finansējums
Kohēzijas fonda finansējums
Projekta iesniedzēja ieguldījums deficīta segšanā

1 350 914,26
202 637,14
1 148 277,12
91 230,74

100%
15%
85%

3. SIA ”Salacgrīvas ūdens” iesniegtā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Salacgrīvas pilsētā 3. kārta” īstenošanas līdzfinansēšanu, Salacgrīvas novada domei veikt ar
ieguldījumu pamatkapitālā, ņemot kredītu Valsts kasē 293 867,88 EUR (divi simti
deviņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit septiņi euro un astoņdesmit astoņi centi)
apmērā.
Lēmums Nr.437. Apstiprinātā vienkāršotā finanšu analīze “Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstības Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” elektroniskā formātā ievietota Salacgrīvas novada domes
lietvedības programmā DocLogix. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam.
31.Papildus darba kārtības jautājumi:
31.1. §
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam
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.
Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga 2015.gada 9.novembra iesniegumu
un saskaņā ar 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.621 apstiprinātā Salacgrīvas novada domes darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 3.3.punktu, 3.7. punktu, kā arī ņemot vērā saskaņā ar
Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.pielikuma
„Atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kritēriji” nosacījumiem veikto amatpersonas darba izpildes
izvērtējumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Jānis Cīrulis, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
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. Piešķirt domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam ikgadējo atvaļinājumu divas
kalendārās nedēļas no 2015.gada 30.novembra līdz 2015.gada 13.decembrim.
2. Izmaksāt domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam atvaļinājuma pabalstu 50 procentu
apmērā no mēnešalgas (saskaņā ar pielikumā Nr.1 minēto atvaļinājuma pabalsta
piešķiršanas kritēriju izvērtējumu).
3. Dagņa Strauberga atvaļinājuma laikā no 2015.gada 30.novembra līdz 2015.gada
13.decembrim (ieskaitot) domes priekšsēdētāja pienākumus uzdot pildīt domes
priekšsēdētāja vietniecei vispārīgos jautājumos Skaidrītei Eglītei, nosakot atalgojumu
1737,00 euro mēnesī.
Lēmums Nr.438. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
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31.2. §
Par saistošo noteikumu Nr.17 “Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas
upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)””
apstiprināšanu
(debatēs piedalās A.Alsberga, A.Rozenšteins, D.Straubergs, E.Ādmīdiņš, J.Cīrulis, M.Trankalis;
izsakās Dz.Eizenberga)
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, atklāti
balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 “Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu
Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)””
saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju
Lēmums Nr.439. Pielikumi uz 24 lp. un Nolikuma „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu
Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)”
projekta saskaņojumi uz 5 lp. pievienoti protokolam.
32.1. §
Par budžeta grozījumiem
(ziņo D.Straubergs, K.Ķemers)
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atbalstīt Salacgrīvas
novada domes izpilddirektora K.Ķemera 2015.gada 16.novembra iesniegumā “Par budžeta
grozījumiem ekonomiskajos kodos” (reģ.Nr.3-18/316) apkopotos iesniegumus par grozījumiem
norādītajās budžeta tāmēs, papildināt darba kārtības 32.2.jautājuma “Par saistošo noteikumu Nr. B–
9 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr. B-8 „Par
Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu”
lēmumprojektu ar šiem grozījumiem.
Lēmums Nr.440. Iesniegumi uz 21 lp. pievienoti protokolam.
32.2. §
Par saistošo noteikumu Nr. B–9 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 21.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. B-8 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015. gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa)
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem
saskaņā ar iepriekš pieņemto lēmumu Nr.440 “Par budžeta grozījumiem” (protokols Nr.14; 32.1.§).
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
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2015.gada 11.novembra Finanšu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Eduards Ādmīdiņš, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-9 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada
21.oktobra saistošajos noteikumos Nr. B-8 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015.gada pamata
un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-9 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.441. Pielikumi uz 12 lp. un iesniegumi uz 6 lp. pievienoti protokolam.
Informācija
1.Par Salacgrīvas novada pašvaldības dzīvojamā fonda koncepcijas 2014.-2020.gadam
īstenošanas gaitu (laika posmā līdz 2015.gada oktobrim)
Ziņo Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma speciāliste D.Būmane.
(Informācija uz 11 lp. pievienota protokolam.)
Izsakās A.Alsberga, D.Straubergs, J.Cīrulis, K.Ķemers.
Deputāti pieņem zināšanai sagatavoto informāciju.
2.Par Salacgrīvas novada domes enerģētiķa J.Auziņa komandējumu uz Lulea, Zviedrijā
Ziņo Salacgrīvas novada domes enerģētiķis J.Auziņš.
(Komandējuma atskaite uz 1 lp. pievienota protokolam.)
Izsakās M.Trankalis, D.Straubergs, I.Balode, J.Cīrulis, E.Ādmīdiņš.
Deputāti pieņem zināšanai sagatavoto informāciju.
3.Par Salacgrīvas novada bibliotēkas un filiālbibliotēku darba laiku
Ziņo Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja H.I.Podziņa.
(Informācija uz 6 lp. pievienota protokolam.)
Izsakās A.Alsberga, E.Ādmīdiņš.
Deputāti pieņem zināšanai sagatavoto informāciju.
Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos J.Cīrulis informē, ka 2015.gada 19.novembrī
plkst.18:00 Salacgrīvas kultūras namā notiks Rail Baltica sabiedriskās apspriešanas sanāksme.
Sēdi slēdz plkst. 15:45.
Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs, 23.11.2015.
____________________________
Inita Hartmane, 23.11.2015.

Sēdes protokolētāja
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