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       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.16 

 

Salacgrīvā         2016.gada 28.decembrī 

          

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

 

1. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu 

2. Par noteikumu „ Kārtība, kādā tiek veikta pedagogu slodžu sadale Salacgrīvas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs, ņemot vērā pedagogu darba samaksai piešķirto valsts budžeta 

mērķdotāciju un pašvaldības finansējumu” apstiprināšanu 

3. Par atļauju Salacgrīvas ostas valdes loceklim Kristapam Somam savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu 

4. Par deleģēšanas līguma par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu slēgšanu ar 

Alojas novada domi  

5. Par saimniecības ēkas būvniecību nekustamajā īpašumā [..] 

6. Par detālplānojuma [..] īstenošanu pa daļām 

7. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 17.februāra lēmumā Nr.74 “Par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas 

mērķa noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā” 

8. Par dzīvojamās mājas „Liedaga iela 4”, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu biedrībai „Apsaimniekošanas biedrība „Tūja 4””  

9. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabala daļas “Lakači”, Salacgrīvas 

pagastā, Salacgrīvas novadā, nomai 

10. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Korģenē 

11. Par zvejas rīku limitu sadali 2017.gadam 

12. Par zvejas rīka „zivju tīkls” limita sadali pašpatēriņa zvejai 

13. Par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu 

14. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā  

15. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā  

16. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu  

17. Par īres tiesību piešķiršanu [..]   

18. Par šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu un pārmaksu norakstīšanu 

19. Par pašvaldības kustamās mantas - Automašīnas VW Caravelle nodošanu bez atlīdzības 

Limbažu novada pašvaldības īpašumā   

20. Par Salacgrīvas vidusskolas medicīnas kabineta nomas maksas noteikšanu 

mailto:dome@salacgriva.lv
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21. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr.29 “Par 

finansiālu atbalstu biedrības „Dvēseles dziesma” koncertbraucienam uz Horvātiju” 

22. Par finansiālu atbalstu RO „Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze” projektu „Baznīcas 

ēkas atjaunošanas 1.kārta – vēsturiskā dakstiņu jumta atjaunošana” un „Baznīcas ēkas 

atjaunošanas 2.kārta – torņa atjaunošana un pārseguma (bēniņu) siltināšana” realizēšanai 

23. Par finansiālu atbalstu biedrības „LATVIAN KARATE ASSOCIATION” rīkotajiem 

pasākumam “Bērnu karatē čempionāts “Salacgrīva 2017”” 

24. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par 

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

25. Par saistošo noteikumu Nr.B–14 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 

16.novembra saistošajos noteikumos Nr.B-13 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016. 

gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

26. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Salaca 2015” 

27. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Dzintarlāse” 

28. Par finansiālu atbalstu Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva” 

29. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas lauku sieviešu biedrībai „Mežābele” 

30. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Marmots” 

31. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Mēs Korģenei” 

32. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Svētciema attīstības biedrība” 

33. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” 

34. Par finansiālu atbalstu foto biedrībai ”Salacgrīva” 

35. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” 

36. Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „Ainažu Kauss - 2017”  

37. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam” 

38. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”SUPERAKTĪVS” 

39. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sprints A” 

40. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” 

41. Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Kuivižu jahtklubs” 

42. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „SALACA”” 

43. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” 

44. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” 

45. Par finansiālu atbalstu biedrības ”Sporta klubs „Veixmes”” dalībai florbola turnīrā 

Dresdenē, Vācijā 2017.gadā  

46. Par finansiālu atbalstu biedrības „Smiltis pa gaisu” rīkotajiem pasākumiem 2017.gadā  

47. Par finansiālu atbalstu biedrības „Metsepoles Līvu Kultūras centrs ” rīkotajam pasākumam 

“Senās uguns nakts Liepupē” 

48. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskā mūzikas festivāla fonda rīkotajam 8. Salacgrīvas 

klasiskās mūzikas festivālam 2017.gadā no 30.jūlija līdz 6.augustam 

49. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas Romas Katoļu draudzes 20 gadu jubilejas pasākumam 

50. Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai 

51. Par finansējuma piešķiršanu pensionāru sveikšanai dzimšanas dienās 

52. Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm 

53. Par Salacgrīvas novada pašvaldības iestāšanos sporta federācijās 

54. Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2017.gadā 

55. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 620 „Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

apstiprināšanu” 

56. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 621 „Par 

Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” 

57. Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu 

58. Par Salacgrīvas novada domes amatpersonu (darbinieku) koplīguma apstiprināšanu 

59. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

60. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 
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61. Par Liepupes vidusskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

62. Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

63. Par Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

64. Par Salacgrīvas novada mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

65. Par Salacgrīvas mākslas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

66. Par finansējuma piešķiršanu individuālam atbalsta projektam “Radīts Salacgrīvas novadā 

2017” 

67. Par saistošo noteikumu Nr. B-1 "Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017. gada pamata un 

speciālo budžetu" apstiprināšanu 

68. Par Salacgrīvas novada domes iestādes „Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” sniegtā ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas apstiprināšanu 

69. Par III Ziemeļvidzemes Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursa nolikuma 

apstiprināšanu 

70. Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta galda tenisā nolikuma apstiprināšanu 

71. Par “Amberrace swimrun 2017” nolikuma apstiprināšanu 

72. Par Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem “Kortu valdnieks” nolikuma 

apstiprināšanu 

73. Par Salacgrīvas novada Lieldienu kausa izcīņas 64 lauciņu dambretē nolikuma 

apstiprināšanu 

74. Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta šautriņu mešanā nolikuma apstiprināšanu 

75. Par Salacgrīvas novada domes atklātā čempionāta burāšanā nolikuma apstiprināšanu 

76. Par Liepupes florbola čempionāta 3:3 nolikuma apstiprināšanu 

77. Par Salacgrīvas novada kausa izcīņas basketbolā nolikuma apstiprināšanu 

78. Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta zolē nolikuma apstiprināšanu 

79. Par 2017.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma apstiprināšanu 

80. Par priekšlikumu par Salacgrīvas novada domei piederošo sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Limbažu slimnīca” kapitāla daļu pārdošanu  

81. Papildus darba kārtības jautājumi: 

81.1.Par pašvaldības zemes gabala daļas Ganību ielā 4, Salacgrīvā iznomāšanu 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Anda Alsberga, Māris Trankalis, Andris Zunde, Inga 

Čekaļina, Aleksandrs Rozenšteins, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Ilona Balode, Edmunds 

Birkenbergs  

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada 

domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste, 

Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja, Ilona Jēkabsone – Ainažu 

pilsētas pārvaldes vadītāja, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Ineta Cīrule – 

Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Marita Muceniece – Salacgrīvas novada 

domes teritorijas plānotāja, Gunta Kristiņa – Salacgrīvas novada domes personāla speciāliste, Antra 

Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste, Ilga Tiesnese – Salacgrīvas novada domes 

informācijas nodaļas vadītāja, Katrīna Borozdina – Salacgrīvas novada mūzikas skolas direktore  

Personas, kuras lūdz vārdu: Vilmārs Kukuls, Uģis Jēgers 

 

Nepiedalās- Sanita Šlekone (personiski iemesli), Lija Jokste (personiski iemesli), Gints Šmits 

(personiski iemesli) 
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Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 80 

jautājumiem un 1 papildus darba kārtības jautājumu. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 11  deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, 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 saistošo noteikumu Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs, D.Lejniece) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, 

ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 7.novembra vēstuli 

Nr.18-6/8215 “Par saistošajiem noteikumiem”, saskaņā ar 2016.gada 14.decembra Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, 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.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums” saskaņā 

ar pielikumu Nr. 1. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2016.gada 19.oktobra lēmumu Nr.382 “Par saistošo 

noteikumu Nr.10 “Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.13; 1.§). 

 

Lēmums Nr.457. Pielikumi uz 9 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2016.gada 7.novembra atzinums Nr.18-6/8215 uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

2.§ 

Par noteikumu „ Kārtība, kādā tiek veikta pedagogu slodžu sadale Salacgrīvas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs, ņemot vērā pedagogu darba samaksai piešķirto valsts budžeta 

mērķdotāciju un pašvaldības finansējumu” apstiprināšanu 

(ziņo A.Paegle) 

 

Pamatojoties uz 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.447 „Par valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12. un 14. punktiem, 2016. gada 5.jūlija Ministru 

kabineta noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 25., 32., un 35. punktiem, 

saskaņā ar 2016.gada 12.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 

14.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt noteikumus „Kārtība, kādā tiek veikta pedagogu slodžu sadale Salacgrīvas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs, ņemot vērā pedagogu darba samaksai piešķirto valsts budžeta 

mērķdotāciju un pašvaldības finansējumu”, saskaņā ar pielikumu Nr.1.  

2. Lēmums piemērojams ar 2017.gada 1.janvāri. 
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Lēmums Nr.458. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

3. § 

Par atļauju Salacgrīvas ostas valdes loceklim Kristapam Somam savienot valsts amatpersonas 

amatu ar citu amatu 

 

1. Adresāts 

Salacgrīvas ostas valdes  loceklis Kristaps Soms (turpmāk tekstā – Persona). 

2. Prasījums 

 2016.gada 19.decembrī Salacgrīvas novada dome saņēmusi Personas 2016.gada 

19.decembra iesniegumu, kurā Persona lūdz sniegt atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai, 

t.i., sniegt atļauju Personai savienot Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu ar akciju sabiedrības 

“Attīstības finanšu institūcijas Altum” padomes locekļa amatu.  

3. Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums 

3.1. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā 

– Likums) 8.1 panta pirmā daļa nosaka, ka personai, kura, stājoties valsts amatpersonas amatā, 

vienlaikus ieņem citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas 

(institūcijas) rakstveida atļauju, ir pienākums pirms iecelšanas, ievēlēšanas vai apstiprināšanas 

amatā rakstveidā iesniegt šai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu 

savienot ar citu amatu.  

3.2. 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 pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu 

savienošanai. 

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. 

3.3. Ar Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.jūlija lēmumu Nr. 240 “Par izmaiņām 

Salacgrīvas ostas valdes sastāvā” (Protokols Nr.10; 4.§) nolemts iekļaut Ekonomikas ministrijas 

Uzņēmējdarbības  konkurētspējas departamenta direktora vietnieku Kristapu Somu Salacgrīvas 

ostas valdes sastāvā kā Ekonomikas ministrijas pārstāvi. 

Likuma 4. panta 2.3 daļā ir noteikts, ka par valsts amatpersonām ir uzskatāmas arī personas, 

kuras ieņem ostas valdes locekļa amatu. Saskaņā ar Likuma 7. panta 5.1 daļas nosacījumiem ostas 

valdes loceklim ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: 

1) amatu, kuru tas 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 rakstiska atļauja, kura 

attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

3.4. Saskaņā ar likumu “Par ostām” 26.pantu, mazās ostas valdi izveido attiecīgās 

pašvaldības dome ne vairāk kā 10 locekļu sastāvā, iekļaujot tajā valdes priekšsēdētāju — 

pašvaldības amatpersonu, pa vienai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, 

Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Satiksmes ministrijas amatpersonai, kuru 

norīko attiecīgais ministrs, kā arī vienādās proporcijās pašvaldības deputātus un ostā funkcionējošo 

komercsabiedrību pārstāvjus. Ņemot vērā iepriekš minēto, Salacgrīvas novada dome ir institūcija, 

kas saskaņā ar Likuma 7. panta 5.1 daļas 4.punktu ir kompetenta izsniegt atļauju savienot 

Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu ar citu amatu.  
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3.5. Saskaņā ar Likuma par ostām 7. panta otro daļu ostas pārvaldīšanu nodrošina ostas 

pārvalde, kura kā publisko tiesību subjekts veic likumā noteiktās valsts pārvaldes funkcijas. 

Salacgrīvas ostas valdes kompetence noteikta ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta 

lēmumu Nr.98 “Par Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Salacgrīvas 

ostas pārvaldes nolikumā.  

Izvērtējot Likuma par ostām 7.pantā un Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā noteiktās 

Salacgrīvas ostas pārvaldes funkcijas secināms, ka Salacgrīvas ostas valdes locekļa amata un akciju 

sabiedrības “Attīstības finanšu institūcijas Altum” padomes locekļa amata savienošana interešu 

konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs 

valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai 

3.6. 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). 

3.7. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un iegūto 

informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Personai savienot amatus. 

4. Lēmums 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar Likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi, 6.panta 

otro daļu, 7.panta 5.1 daļu, 8.1 panta piekto 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, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome nolemj: 

Atļaut Kristapam Somam savienot Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu ar akciju 

sabiedrības “Attīstības finanšu institūcijas Altum” padomes 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 188.panta otro daļu, 

189.panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 

Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.459. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

4. § 

Par deleģēšanas līguma par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu slēgšanu ar Alojas 

novada domi 

 

Ņemot vērā Alojas novada domes 2016.gada 24.novemba lēmumu Nr.562 “Par līguma 

slēgšanu ar Salacgrīvas novada domi par pašvaldības funkcijas – būvniecības procesa tiesiskuma 

nodrošināšanu Alojas novada teritorijā, deleģēšanu Salacgrīvas novada domes Būvvaldei uz laiku 

no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim” (protokols Nr.17 2#), ar kuru nolemts slēgt 
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līgumu ar Salacgrīvas novada domi par pašvaldības funkcijas – būvniecības procesa tiesiskuma 

nodrošināšanu Alojas novada teritorijā, kā arī to, ka Salacgrīvas novada pašvaldībai ir nepieciešamā 

institūcija, lai izpildītu Alojas novada domes deleģēto pārvaldes uzdevumu, vienlaikus pilnvērtīgi 

nodrošinot Salacgrīvas novada pašvaldības funkciju izpildi un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Būvniecības likuma 7.panta 

pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar 2016.gada 14.decembra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Uzņemties Alojas novada pašvaldības deleģētās funkcijas - būvniecības procesa tiesiskuma 

nodrošināšanas izpildi. 

2. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Alojas novada domi par deleģētās būvniecības procesa 

tiesiskuma nodrošināšanas funkcijas Alojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

izpildi uz laiku no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim (pielikums Nr.1). 

3. Uzdot Salacgrīvas novada būvvaldei veikt būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanas 

funkciju izpildi Alojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

4. Iekasēt Alojas novada domes 2010.gada 17.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Pašvaldības 

nodevas par būvatļaujas saņemšanu” noteiktās pašvaldības nodevas un pilnā apmērā 

pārskaitīt Alojas novada domei līdz katram ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam, par 

gada beidzamo ceturksni līdz 29.decembrim, iesniedzot detalizētu iekasēto pašvaldības 

nodevu atšifrējumu pa personām līdz katram ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam. 

5. Nosūtīt lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

6. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildes kontroli ir Salacgrīvas novada domes 

izpilddirektors Kaspars Ķemers.  

 

Lēmums Nr.460. Pielikums uz 3 lp. un Alojas novada domes 2016.gada 24.novembra lēmuma 

Nr.562 (protokols Nr.17 2#) noraksta kopija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

5. § 

Par saimniecības ēkas būvniecību nekustamajā īpašumā [..] 

(ziņo I.Cīrule; debatēs piedalās D.Straubergs; izsakās V.Kukuls) 

 

Salacgrīvas novada dome  (turpmāk – Dome) ir saņēmusi [..] 2016.gada 26.augusta 

iesniegumu, kas reģistrēts Domes klientu apkalpošanas centrā 2016.gada 30.augustā ar Nr.3-

16.1/621, kurā [..] lūdz Domi izdot labvēlīgu administratīvo aktu, ar kuru uzdot Salacgrīvas novada 

būvvaldei pieņemt ekspluatācijā [..] piederošajā nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], uzbūvēto 

saimniecības ēku (turpmāk – [..] iesniegums). 

LR 2013.gada 9.jūlija likums “Būvniecības likums” (turpmāk – Būvniecības likums) 

12.panta trešās daļas 7.punkts nosaka, ka Būvvalde atbilstoši savai kompetencei pieņem būves 

ekspluatācijā. Būvniecības likuma 21.panta otrā daļa nosaka, ka būvi aizliegts izmantot līdz tās 

pieņemšanai ekspluatācijā, izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumus. Saskaņā ar Ministru 

kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk - Vispārīgie 

būvnoteikumi) 1.pielikumu “Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam” 

saimniecības ēka ar apbūves laukumu 153,1 m2 ir otrās grupas būve. 

Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” (turpmāk 

– Ēku būvnoteikumi) nosaka ēku būvniecības kārtību, tai skaitā ēku pieņemšanas ekspluatācijā 

kārtību. Ēku būvnoteikumu 167.punktā cita starpā ir noteikts, ka ierosinot otrās grupas ēkas 

pieņemšanu ekspluatācijā, pasūtītājs būvvaldē iesniedz apliecinājumu par ēkas gatavību 



8 

 

ekspluatācijai (Ēku būvnoteikumu 14. pielikums), kurā pasūtītājs (būvniecības ierosinātājs) paziņo, 

ka attiecīgās ēkas būvdarbi, kas veikti, pamatojoties uz būvvaldes izdotu būvatļauju, ir pabeigti. 

[..] iesnieguma izskatīšanas gaitā Dome konstatē, ka Salacgrīvas novada būvvalde (turpmāk 

– Būvvalde) nav izdevusi būvatļauju saimniecības ēkas būvniecībai nekustamajā īpašumā [..], 

kadastra Nr.[..], kā arī [..] nav iesniedzis apliecinājumu par ēkas gatavību ekspluatācijai atbilstoši 

Ēku būvnoteikumu 167.1.punktam (Ēku būvnoteikumu 14. pielikums). [..] savā iesniegumā ir 

norādījis, ka minētās saimniecības ēkas  būvniecības darbi ir notikuši 1991.gadā. 

Tā kā Būvniecības likumā, Vispārīgajos būvnoteikumos, Ēku būvnoteikumos un citos 

būvniecības normatīvajos aktos nav noteikta rīcība saistībā ar būvēm, kas uzbūvētas līdz 

1995.gadam, [..] 2016.gada 26.augusta iesniegums tika nosūtīts par būvniecības nozari atbildīgajai 

Ekonomikas ministrijai ar lūgumu to izvērtēt un sniegt ieteikumus Domes rīcībai gadījumā, kad ēka 

ir būvēta pirms 1995.gada bez būvniecības likumību apliecinošiem dokumentiem, bet nekustamā 

īpašuma īpašnieks lūdz to pieņemt ekspluatācijā. 

 Ekonomikas ministrija 2016.gada 17.oktobra vēstulē Nr.611-1-8879 “Par objektu [..]” 

informē, ka ministrija ir uzsākusi darbu pie atbilstoša regulējuma izstrādes saistībā ar būvēm, kas 

uzbūvētas līdz 1995.gadam, un kurām nav konstatēta normatīvajiem aktiem atbilstoša 

dokumentācija, kā arī informē, ka atbilde pēc būtības ir sniegta [..] adresētā Ekonomikas ministrijas 

2014.gada 3.septembra vēstulē Nr. 411-2-12615 “Par saimniecības ēkas pieņemšanu ekspluatācijā”.  

Ekonomikas ministrija 2014.gada 3.septembra vēstulē Nr.411-2-12615 norāda, ka 

būvniecību reglamentējošie normatīvie akti neparedz pārejas periodu attiecībā uz tādu būvju 

pieņemšanu ekspluatācijā, kuru būvniecība ir uzsākta pirms Būvniecības likuma (likums, kas bija 

spēkā līdz 2014.gada 1.oktobrim) spēkā stāšanās, t.i. 1995.gada 13.septembra. Jebkurai būvniecībai, 

kas ir notikusi pirms Būvniecības likuma spēkā stāšanās, nevar attiecināt šajā likumā noteikto 

regulējumu. Ekonomikas ministrija norāda, ka gadījumos, kad ir eksistējoša iepriekšēja apbūve, 

taču nav saglabājusies būvniecības dokumentācija vai tajā laikā šāda apbūve tika pieļauta bez 

būvniecības dokumentācijas, pašvaldībai lēmuma pieņemšanā būtu jāvadās no tiesību normu 

saprātīgas piemērošanas un samērīguma principa. 

Arī LR 2013.gada 9.jūlija likumā “Būvniecības likums”, kas stājās spēkā 2014.gada 

1.oktobrī, nav ietverts regulējums attiecībā uz tādu būvju pieņemšanu ekspluatācijā, kuru 

būvniecība ir uzsākta pirms 1995.gada13.septembra. 

Saskaņā ar Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.310 datiem  [..] piederošais 

nekustamais īpašums [..] sastāv no viena zemes gabala ar kopējo platību 2,03 ha, uz tā nav 

zemesgrāmatā reģistrētu ēku un būvju. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

saimniecības ēkai ir piešķirts kadastra apzīmējums [..]. 

Valmieras reģionālā vides pārvalde 2013.gada 28.oktobrī ir izdevusi atteikumu 

Nr.VA13TA0279 izdot tehniskos noteikumus saimniecības ēkas būvniecībai (jaunbūvei) 

nekustamajā īpašumā [..], jo nekustamais īpašums [..] kā patstāvīgs īpašums ir izveidots 2007.gadā, 

tas ir mazāks par 3 ha, īpašums uzskatāms par neapbūvētu, jo uz tā nav likumīgi būvētu ēku vai 

būvju, līdz ar to saimniecības ēkas būvniecība ir pretrunā ar Aizsargjoslu likuma 36.panta pirmās 

daļas 2.punkta prasībām. 

LR VARAM Vides pārraudzības valsts birojs 2014.gada 28.februārī ir pieņēmis lēmumu 

Nr.3-s atstāt negrozītu Valmieras reģionālās vides pārvaldes 2013.gada 28.oktobra lēmumu 

“Atteikums Nr. VA13TA0279 izdot tehniskos noteikumus” pēc [..] pārsūdzības. 

Valmieras reģionālā vides pārvalde 2015.gada 30.decembra vēstulē Nr.8.5.-19/2647norāda, 

ka pārvalde nepiekrīt pēc būtības atļaujai veikt saimniecības ēkas būvniecību nekustamajā īpašumā 

[..], kadastra Nr. [..], jo konkrētās ēkas būvniecība ir pretrunā ar Aizsargjoslu likuma 36.panta 

pirmās daļas 2.punktu, turklāt joprojām ir spēkā pārvaldes 2013.gada 28.oktobrī izdotais Atteikums 

Nr.VA13TA0279 izdot tehniskos noteikumus. 

Saskaņā ar Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.310 datiem nekustamajā 

īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..], kurai Salacgrīvas 

novada 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” (turpmāk 

Teritorijas plānojums) ietilpstošajos, bijušās Liepupes pagasta 2008.gada 10.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.12/2008 ”Liepupes pagasta teritorijas plānojums”, paredzētā atļautā izmantošana 

http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#piel14
http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#piel14
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daļēji ir lauksaimniecības un lauku apbūves teritorija, kur ir atļauta saimniecības ēkas būvniecība, 

un daļēji meža teritorija. 

Teritorijas plānojuma 2.1.4. punkta “Piekļūšanas noteikumi” 1.apakšpunktā ir noteikts, ka 

drīkst izmantot tikai tādu zemesgabalu, kuram ir nodrošināta piebraukšana.  

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] nav nodrošināta piekļūšana (piebraukšana), tā 

nerobežojas ar pašvaldības koplietošanas ceļu vai valsts autoceļu, kā arī saskaņā ar Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem blakus esošajās zemes vienībās nav reģistrēts 

apgrūtinājums - servitūta ceļš. Ceļa servitūta nodibināšanas kārtība ir noteikta Civillikuma 1156.-

1161.pantos. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar 2016.gada 14.decembra Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem,  atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Uzdot Salacgrīvas novada būvvaldei pieņemt ekspluatācijā nekustamajā īpašumā [..] 

kadastra Nr. [..], uzbūvēto saimniecības ēku ar kadastra apzīmējumu [..] pēc Teritorijas 

plānojuma 2.1.4.punktā noteiktās piekļūšanas nosacījumu izpildes un ceļa servitūta 

izveidošanas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] robežas līdz pašvaldības 

koplietošanas ceļam vai valsts autoceļam.  

2. Uzdot [..] atrisināt piekļūšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] no zemes vienības 

robežas līdz pašvaldības koplietošanas ceļam vai valsts autoceļam, noslēdzot ceļa servitūta 

līgumu atbilstoši Civillikuma 1156.pantam. 

 

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, iesniedzot pieteikumu 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona 

— pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) 

vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.461. Administratīvais akts uz 2 lp., iesniegums uz 28 lp., Ekonomikas ministrijas 

2016.gada 17.oktobra vēstule Nr.611-1-8879 uz 1 lp. un Būvniecības valsts kontroles biroja 

2016.gada 20.oktobra vēstule Nr.3-2.1-3367 uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

Uz domes sēdi plkst.15:11 ierodas deputāts Māris Trankalis. 

 

 

6. § 

Par detālplānojuma [..] īstenošanu pa daļām 

(ziņo M.Muceniece, J.Cīrulis) 

 

Salacgrīvas novada dome (turpmāk – Dome), izskatījusi nekustamā īpašuma [..] kadastra 

Nr. [..], īpašnieces [..], personas kods [..], pilnvarotās personas [..], personas kods [..], 2016.gada 

5.decembra iesniegumu, kas saņemts Salacgrīvas novada klientu apkalpošanas centrā un reģistrēts 

ar Nr. 3-16.2/842 (turpmāk – Iesniegums),  konstatē, ka Iesniegumā [..] lūdz Domi atļaut īstenot pa 

daļām detālplānojumu [..], attiecībā uz nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanu. 

Detālplānojums [..] ir apstiprināts ar Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 

2009.gada 21.janvāra lēmumu  Nr.63, prot. Nr.2; 24 § “Par detālplānojuma [..] apstiprināšanu” kā 

Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes saistošie noteikumi Nr. D-1 (turpmāk – 

Detālplānojums). Detālplānojums ir spēkā esošs un ir iekļauts Salacgrīvas novada domes 2009.gada 
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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 “Par Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas 

plānu”. 

Saskaņā ar Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.423 datiem nekustamajā 

īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..], (turpmāk – 

Nekustamais īpašums), un Nekustamā īpašuma īpašniece ir [..], personas kods [..].  

2011.gada 13.oktobra (stājās spēkā 2011.gada 1.decembrī) likuma “Teritorijas attīstības 

plānošanas likums” (turpmāk - Teritorijas attīstības plānošanas likums), kas stājās spēkā 2011.gada 

1.decembrī, 31.panta pirmā daļa nosaka, ka detālplānojumu īsteno saskaņā ar administratīvo 

līgumu, kas noslēgts starp vietējo pašvaldību un detālplānojuma izstrādes īstenotāju, un kurā, 

ievērojot Administratīvā procesa likuma noteikumus, iekļauj dažādus nosacījumus, termiņus u.c. 

Līdz ar to šajā līgumā var noteikt tiesības detālplānojumu realizēt pa noteiktiem posmiem, 

piemēram, par zemes vienību sadales secību. 

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44.5.punktā ir noteikts, ka detālplānojuma sastāvā 

cita starpā ietilpst administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu, izņemot gadījumu, ja 

detālplānojumu izstrādā pašvaldība. 

Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009.gada 21.janvāra lēmumu  Nr.63, prot. 

Nr.2; 24 § “Par detālplānojuma [..] apstiprināšanu” nav noteikta detālplānojuma īstenošanas kārtība, 

kas paredzētu detālplānojuma īstenošanu kopumā vai pa daļām, jo normatīvajā regulējumā, kas bija 

spēkā uz Detālplānojuma apstiprināšanas brīdi (2009.gada 21.janvāris) nebija ietverta šāda prasība. 

2001.gada 25.oktobra likuma “Administratīvā procesa likums” (turpmāk - Administratīvā 

procesa likums) 63.1 pantā ir noteikts, ka iestāde jebkurā administratīvā procesa stadijā var vienoties 

ar procesa dalībniekiem par administratīvā līguma slēgšanu Valsts pārvaldes iekārtas likumā 

noteiktajā kārtībā. Administratīvā līguma slēgšanu var ierosināt gan iestāde, gan privātpersona. 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.panta trešā daļa nosaka, ka detālplānojumu 

izstrādā pirms jaunas būvniecības uzsākšanas vai zemes vienību sadalīšanas, ja tas rada 

nepieciešamību pēc kompleksiem risinājumiem un ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

Iesniedzēja vēlas saņemt Domes atļauju īstenot Detālplānojumu pa daļām Nekustamā 

īpašuma robežās un noslēgt administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem par Nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu [..] sadalīšanu 8 (astoņās) zemes vienībās atbilstoši apstiprinātajai Detālplānojuma 

grafiskajai daļai. 

 Ņemot vērā iepriekšminēto, Salacgrīvas novada dome, pamatojoties uz Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 28. un 31.pantu, Administratīvā procesa likuma 63.1 panta un Ministru kabineta 

2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 44.5.punkta nosacījumiem, un saskaņā ar 2016.gada 14.decembra Attīstības 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 

Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atļaut detālplānojuma īstenošanu pa daļām nekustamā īpašuma [..], kadastra Nr.[..], robežās 

atbilstoši detālplānojumam [..] un Nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu [..] sadalīšanu 8 (astoņās) zemes vienībās 

2. Slēgt administratīvo līgumu ar [..], personas kods [..], par detālplānojuma [..] īstenošanu un 

finansēšanu (pielikums Nr.1). 

 

Lēmums Nr.462. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=238807
http://likumi.lv/doc.php?id=238807
http://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums
http://likumi.lv/doc.php?id=238807
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7. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 17.februāra lēmumā Nr.74 “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā” 

(ziņo I.Cīrule) 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 14.decembra Attīstības komitejas  atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona 

Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

Izdarīt grozījumus 2016.gada 17.februāra lēmuma Nr.74 “Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem 

Salacgrīvas novada teritorijā” (protokols Nr.2; 9.§) 1. un 2.punktā, aizstājot nekustamā īpašuma 

Krišjāņa Barona iela 6A, Ainaži, Salacgrīvas novads, kadastra numura skaitli “6605 004 0043” ar 

skaitli “6605 004 0029”. 

 

Lēmums Nr.463.  

 

8. § 

Par dzīvojamās mājas „Liedaga iela 4”, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu biedrībai „Apsaimniekošanas biedrība „Tūja 4”” 

(ziņo A.Ilgavīzis; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs) 

 

Ņemot vērā 2016.gada 16.novembra Salacgrīvas novada domē saņemto biedrības 

„Apsaimniekošanas biedrība “Tūja 4”” 2016.gada 16.novembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/817) un 

iesniegumam pievienotos dokumentus par dzīvojamās mājas „Liedaga iela Nr.4”, Tūjā, Liepupes 

pagastā, Salacgrīvas novadā, nodošanu biedrības apsaimniekošanā, pamatojoties uz likuma „Par 

valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantu, 09.12.2008. noteikumu Nr. 1014 

„Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” 

26.punktu, saskaņā ar 2016.gada 14.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Nodot dzīvojamās mājas „Liedaga iela 4”, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Apsaimniekošanas biedrība ”Tūja 4””, 

parakstot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanas un pieņemšanas aktu (saskaņā 

ar pielikumu Nr.1). 

2. Pieņemot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, biedrībai “Apsaimniekošanas biedrība 

„Tūja 4”” ir pienākums noslēgt līgumus par komunālo pakalpojumu sniegšanu ar 

attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem. 

3. Noteikt, ka lēmums zaudē spēku, ja divu mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas 

nodošanas un pieņemšanas akts netiek noslēgts biedrības vainas dēļ. 

4. Liepupes pagasta pārvaldes vadītājam Aivaram Ilgavīzim kontrolēt lēmuma izpildi. 

 

Lēmums Nr.464. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 10 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

 



12 

 

9. § 

Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabala daļas “Lakači”, Salacgrīvas 

pagastā, Salacgrīvas novadā, nomai 

(ziņo J.Cīrulis; debatēs piedalās D.Straubergs, M.Trankalis, J.Cīrulis) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2016.gada  16.novembra lēmumu Nr.426 „Par 

daļu no Salacgrīvas novada pašvaldībai piederoša zemes gabala “Lakači”, Salacgrīvas pagastā 

nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 

2016.gada 13.decembra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

protokolu Nr.33 un to, ka SIA “Pyrobaltic” , reģ. Nr. 42403035690, izsolē nosolījis augstāko cenu 

zemes gabala nomas maksai gadā 81,14 EUR, saskaņā ar 2016.gada 21.decembra Finanšu komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt 2016.gada 13.decembrī notikušās izsoles zemes gabala daļai (2 ha platībā) 

“Lakači”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātus. 

2. Saskaņā ar 2016.gada 13.decembra Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijas protokolu Nr.33, slēgt nomas līgumu par daļas zemes gabala 

“Lakači”, Salacgrīvas pagastā, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0522 8001 (2 ha 

platībā) iznomāšanu SIA “Pyrobaltic”, reģ. Nr. 42403035690, nosakot nomas maksu gadā 

81,14 EUR. 

3. Īpašums tiek iznomāts ar apbūves tiesībām – ražošanas objektu celtniecībai. 

4. Ņemot vērā to, ka nomnieka zemes gabala apbūvē paredzamo ieguldāmo investīciju apjoms 

ir EUR 10 000 000 (desmit miljoni) un vairāk, nomas līgumā 7.3.4.apakšpunktu iekļaut šādā 

redakcijā: “7.3.4. ja Nomnieks nav izpildījis Līguma 5.1.11. vai 5.1.12. vai 5.1.13. 

apakšpunkta vai 5.1.14. apakšpunkta nosacījumu un attiecīgajā punktā minētā termiņa 

nokavējums sasniedzis ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus;”. 

5. Noteikt nomas termiņu 30 (trīsdesmit) gadi. 

6. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma 

nodokli. 

 

Lēmums Nr.465. Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas 

2016.gada 13.decembra izsoles protokola Nr.33 kopija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

10. § 

Par ceļa zīmju uzstādīšanu Korģenē 

(ziņo D.Straubergs) 

 

2016.gada septembrī tika veikti Zītara ielas, Korģenē, labiekārtošanas darbi, tai skaitā Zītara 

ielas seguma dubultā virsmas apstrāde ar šķembiņām un bitumena emulsiju. Lai nodrošinātu ceļa 

posma ilgmūžību un nebojātu segumu ar smagajiem auto ir nepieciešams ierobežot kravas auto 

kustību pa Zītaru ielu, Korģenē. Pamatojoties uz 2016.gada 14.decembra Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 

Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Uzstādīt aizlieguma ceļa zīmes Nr. 306 “Kravas automobiļiem braukt aizliegts’’ Zītara ielā,  

saskaņā ar pielikumu. 

2. Ceļa zīmes uzstādīt par autoceļa fonda līdzekļiem.  
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3. Ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālistam saskaņot zīmju uzstādīšanu ar VAS 

“Latvijas Valsts ceļi”.    

 

Lēmums Nr.466. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

11. § 

Par zvejas rīku limitu sadali 2017.gadam 

(ziņo G.Kristiņa; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs, J.Cīrulis; izsakās G.Kristiņa) 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs izsludina pārtraukumu, lai noskaidrotu informāciju par piešķirto 

zvejas rīku nomas maksas parādu samaksu par 2016.gadu. 

 

Pārtraukums no plkst.15:24 līdz 15:30. 

 

(debatēs piedalās A.Alsberga, A.Rozenšteins, D.Straubergs, J.Cīrulis, izsakās I.Bendrāte) 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem: 

1) ar kārtas Nr.2 iekļaujot punktu sekojošā redakcijā: “2.Lēmumā noteiktie zvejas rīki SIA 

„MISRALS” tiek piešķirti, ja SIA „MISRALS” līdz 31.12.2016. veic ar 2016.gada 16.februāra 

Protokolu Nr. 5 (Reģ. Nr. 8-2.2./141) “par zvejas limitu un nomas maksu 2016.gadā” piešķirto 

zvejas rīku  nomas maksas parāda samaksu par 2016.gadu.”; 

2) attiecīgi mainot lēmuma projekta 2.punkta, 3.punkta un 4.punkta numerāciju.  

 

Pamatojoties uz Ministra kabineta noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 5.punktu, ņemot vērā 2016.gada 

12.decembra Zvejnieku un makšķernieku konsultatīvās padomes sēdes ieteikumu un saskaņā ar 

2016.gada 14.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, 

Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

1. Salacgrīvas novada domes 2017.gadā zvejai Rīgas jūras līča piekrastē piešķirtos rūpnieciskās 

zvejas limitus sadalīt sekojoši: 

 

1.1. Reņģu stāvvadi (limits 20): 

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. SIA „Aļģes 1” 5 

2. SIA „Mistrals” 3 

3. IK ”Šļakatas” 1 

4. SIA ”Baņķis” 5 

5. Zv/s ”Bute” 1 

6. IK ”Kuivižkrasts” 1 

7. SIA “Šoneris” 2 

8. Zv/s “Salmar” 2 

Kopā: 20 

 

1.2. Zivju murdi (limits 56):  

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. IK “Pārnesums” 1 

2. Zv/s “Reņga” 1 
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3. Zv/S “Bentoss” 1 

4. Zv/s „Salmar” 2 

5. SIA „Aļģes 1” 1 

6. Zv/s „Zītari” 1 

7. IK „Zāmi” 3 

8. IK „Alnis Menniks” 2 

9. SIA „MISTRALS” 6 

10. IK „J.A.N.K.I.” 3 

11. SIA „Banķis” 2 

12. Zv/s „Bute” 2 

13. Zv/s „ABI PLUSS” 1 

14. IK „Kuivižkrasts” 2 

15. SIA “Šoneris” 1 

Kopā: 29 

 

1.3. Lucīšu murdi (limits 85): 

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. IK “Pārnesums” 1 

2. Zv/s “Reņga” 2 

3. Zv/s “Popi” 1 

4. IK “Lielurga” 1 

5. Zv/s „Salmar” 3 

6. SIA „Aļģes 1” 3 

7. Zv/s “Zītari” 1 

8. IK „Alnis Menniks” 4 

9. SIA „Raudiņas” 1 

10. SIA ”MISTRALS” 1 

11. IK „Šļakatas” 1 

12. IK „J.A.N.K.I.” 3 

13. Zv/s „Bute” 11 

14. Zv/s „ABI PLUSS” 1 

15. IK „Kuivižkrasts” 1 

16. Mārim Miezītim 1 

17. Jānim Jurkopam 1 

18. Tālivaldim Simsonam 1 

19. Laurim Berķim 1 

20. Jānim Rudzītim 1 

21. Kristapam Šmitam 1 

22. Aivaram Trautmanim 1 

23. Eināram Zaprauskim 1 

Kopā: 43 

 

1.4. Sīkzivju murds (limits 1): 

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. SIA „Aļģes 1” 1 

Kopā: 1 

 

1.5. Zivju tīkli (limits 196):  

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. IK “Pārnesums” 10 

2. Zv/s “Reņga” 5 
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3. Zv/s “Grīņi” 3 

4. SIA “Larum” 4 

5. Zv/S “Bentoss” 3 

6. Zv/s “Popi” 3 

7. IK “Lielurga” 2 

8. SIA “Šoneris” 3 

9. IK „Raudiņas” 1 

10. SIA “Prikorio plus” 3 

11. Zv/s „Salmar” 3 

12. SIA „Aļģes 1” 10 

13. Zv/s „Zītari” 4 

14. IK „Gobulauki” 8 

15. IK „Indāns” 3 

16. IK „Zāmi” 10 

17. IK „Alnis Menniks” 7 

18. IK „Zaļā laiviņa” 5 

19. SIA „Mistrals” 5 

20. Zv/s „Vējavas” 8 

21. IK „Marsiks” 7 

22. IK „ULDIS K” 6 

23. IK „Šļakatas” 5 

24. IK „J.A.N.K.I.” 10 

25. Zv/s „ABI PLUSS” 6 

26. Zv/s “Rhodeus” 5 

27. SIA „BAŅĶIS” 7 

28. Zv/s „Bute” 12 

29. IK „Kuivižkrasts” 6 

Kopā: 164 

 

1.6. Reņģu tīkli (limits 27): 

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. IK “Pārnesums” 1 

2. Zv/s “Reņga” 1 

3. Zv/s “Grīņi” 1 

4. SIA “Larum” 1 

5. Zv/S “Bentoss” 1 

6. Zv/s “Popi” 1 

7. SIA „Aļģes 1” 5 

8. Zv/s „Zītari” 1 

9. IK „Zaļā laiviņa” 1 

10. SIA „MISRALS” 1 

11. IK „Marsiks” 1 

12. IK „ULDIS K” 1 

13. IK „ Šļakatas” 1 

14. Zv/s „ABI PLUSS” 2 

15 Zv/s „Bute” 2 

Kopā: 21 

 

1.7. Zivju āķi (limits 7500):  

N.p.k Nosaukums Skaits 

1. IK “Pārnesums” 100 
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2. Zv/s „Salmar” 200 

3. SIA „Aļģes 1” 100 

4. Zv/s „Zītari” 100 

5. IK „Zaļā laiviņa” 100 

6. IK „Marsiks” 100 

7. Aleksandrs Ādmīdiņš 100 

8. Jānis Jurkops 100 

9. Modris Liepa 100 

10. Kristaps Šmits 100 

11. Aivars Trautmanis 100 

12. Einārs Zaprauskis 100 

13. Imants Andersons 100 

14. Pauls Vinklers  100 

Kopā: 1500 

 

2. Lēmumā noteiktie zvejas rīki SIA „MISRALS” tiek piešķirti, ja SIA „MISRALS” līdz 

31.12.2016. veic ar 2016.gada 16.februāra Protokolu Nr. 5 (Reģ. Nr. 8-2.2./141) “par zvejas 

limitu un nomas maksu 2016.gadā” piešķirto zvejas rīku  nomas maksas parāda samaksu par 

2016.gadu.  

3. Rūpnieciskās zvejas nomas līgumus noslēgt līdz 2017.gada 1.aprīlim. Pēc 2017.gada 1.aprīļa 

„neizņemtos” limitus piedāvāt citiem pretendentiem un izdalīt pēc rakstveida  pieprasījuma 

saņemšanas, ievērojot Zvejniecības likumā 11.pantā noteikto kārtību. 

4. Rūpnieciskās zvejas tiesību gada nomas maksu noteikt saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta 

noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 

tiesību izmantošanas kārtību” 2.1 pielikumā norādīto maksu. 

5. Par 2013.gada 12.decembra, 2014.gada 15.maijā un 2015.gada 7.decembra Rūpnieciskās zvejas 

– komerciālās zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles rezultātā 

iegūto zvejas rīka vienību, rūpnieciskās zvejas tiesību gada nomas maksu noteikt saskaņā ar 

nosolītās maksas apmēru. 

 

Lēmums Nr.467.  

 

 

12. § 

Par zvejas rīka „zivju tīkls” limita sadali pašpatēriņa zvejai 

(ziņo G.Kristiņa, D.Straubergs) 

 

            Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 30.11.2009. Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību 

piekrastes ūdeņos” 5., 8.punktu un 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi 

par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtība” 27., 

71.punktu nosacījumiem, ņemot vērā 2016.gada 14.decembra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Brīvos zvejas rīkus - 7 zivju tīklus pa 100 metriem sadalīt 16  50 metru garos zivju tīklos 

izmantošanai pašpatēriņa zvejā, zvejas rīkus iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa 

zvejai līdz 2017.gada 31.decembrim, iedalot zvejas rīku „zivju tīkls”, līdz 50 m (piekrastes 

ūdeņos izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā), šādām personām: [..] 
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Lēmums Nr.468.  

 

13. § 

Par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo K.Ķemers; debatēs piedalās D.Straubergs, A.Zunde) 

G.Kristiņa informē, ka saskaņā ar 2016.gada 14.decembra Rūpnieciskās zvejas –pašpatēriņa zvejas 

tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles nolikuma 10.14.punktu, kas nosaka, 

ka maksa par zvejas tiesību nomu gadam izsoles dalībniekam jāmaksā ne vēlāk kā piecu darba 

dienu laikā pēc izsoles, zvejas tīkla nomas maksa bija jāsamaksā līdz 2016.gada 27.decembrim 

(ieskaitot). Saskaņā ar Finanšu nodaļas šodien sniegto informāciju divas personas nav samaksājušas 

izsolē nosolīto nomas maksu, līdz ar to no sagatavotā lēmuma projekta pielikuma Nr.1 

“Rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos slēgtās 

izsoles rezultāts” svītrojami 19.punkts un 26.punkts, attiecīgi mainot pārējo punktu numerāciju. 

 

 Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem -  

no pielikuma Nr.1 “Rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča 

piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles rezultāts” svītrojot 19.punktu un 26.punktu, attiecīgi mainot pārējo 

punktu numerāciju. 

 

Pamatojoties uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisijas 2016.gada 19.decembra 

protokolu par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes 

ūdeņos slēgtā izsolē nosolītajiem zvejas rīkiem (45 (četrdesmit pieci) zivju tīkli, līdz 50 m 

(piekrastes ūdeņos izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā), atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris 

Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča 

piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles rezultātus saskaņā ar pievienoto sarakstu (pielikums Nr.1). 

 

Lēmums Nr.469. Pielikums uz 2 lp. un Rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas 

slēgtās izsoles protokola kopija uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

14. § 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

(ziņo A.Ilgavīzis; debatēs piedalās A.Alsberga) 

 

Salacgrīvas novadā domē saņemts [..], personas kods [..], 2016.gada 23.novembra 

iesniegums (reģistrēts ar reģ. Nr.3-16.1/824) ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas. 

Saskaņā ar Sociālā dienesta 2016.gada 29.novembra atzinumu Nr.1.14.1/332 Sociālais 

dienests, izvērtējot [..] sociālo situāciju un pārbaudes brīdī konstatēto faktu, ka persona nakšņo teltī, 

iesaka nodrošināt [..] ar dzīvojamo platību. 

Saskaņā ar Sociālā dienesta 2016.gada 6.decembra izziņu Nr.3.1.10/403 [..] ir piešķirts 

trūcīgas personas statuss no 01.11.2016. līdz 31.01.2017. 

Nekustamais īpašums [..] kadastra Nr. [..] ir pašvaldībai piederošs īpašums, kas reģistrēts 

Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 614. Dzīvoklis Nr. [..] ir brīvs – neizīrēts, par to 

nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un to, ka personai pašvaldības administratīvajā teritorijā 

nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja un persona pašreiz atrodas bez 
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dzīves vietas, kā arī  likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 5.pantu, 13.panta 

ceturtās daļas 1.punkta a) apakšpunktu un 17.pantu, un saskaņā ar 2016.gada 12.decembra Sociālo 

un veselības jautājumu komitejas un 2016.gada 14.decembra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt īres tiesības [..] (personas kods [..]) uz dzīvokli [..] (28,2 kv.m platībā). 

2. Noteikt īres maksu dzīvoklim 0,14 EUR par vienu kv.m mēnesī. 

3. Noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši. 

  

Lēmums Nr.470. Iesniegums uz 1 lp., Sociālā dienesta 2016.gada 29.novembra atzinums 

Nr.1.14.1/332 uz 1 lp. un 2016.gada 6.decembra izziņas Nr.3.1.10/403 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

15. § 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

(ziņo A.Ilgavīzis, debatēs piedalās D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..], personas kods [..], 2016.gada 9.novembra iesniegums 

(reģ.Nr.3-16.1/796) ar lūgumu izīrēt dzīvokli [..].  

Saskaņā ar Sociālā dienesta 2016.gada 7.decembra atzinumu Nr.1.14.1/344 [..] 14.11.2016. 

tiks atskaitīts no sociālās aprūpes centra [..] bērnu nodaļas audzēkņu skaita sakarā ar pilngadības 

iestāšanos. 

Saskaņā ar Sociālā dienesta izziņu Nr.3.1.10/409 [..] piešķirts trūcīgas personas statuss no 

01.12.2016. līdz 31.05.2017. 

Nekustamais īpašums [..], kadastra Nr.[..] ir pašvaldībai piederošs īpašums, kas reģistrēts 

Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 479. Dzīvoklis Nr. [..] ir brīvs – neizīrēts, par to 

nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī  likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā” 5.pantu, 17.pantu, 14.panta pirmās daļas 3.punktu un saskaņā ar 2016.gada 

12.decembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 2016.gada 14.decembra Attīstības un 

Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt īres tiesības [..] (personas kods [..]) uz dzīvokli [..] (35,9 kv.m platībā). 

2. Noteikt īres maksu dzīvoklim 0,14 EUR par vienu kv.m mēnesī. 

3. Noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši. 

 

Lēmums Nr.471. Iesniegums uz 1 lp., Sociālā dienesta 2016.gada 7.decembra atzinums 

Nr.1.14.1/344 uz 1 lp. un 2016.gada 6.decembra izziņas Nr.3.1.10/409 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

16. § 

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu 

(ziņo A.Ilgavīzis, D.Straubergs) 

 

Salacgrīvas novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā tika izvērtēts Liepupes 

pagasta pārvaldes vadītāja Aivara Ilgavīža priekšlikums atcelt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim 
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“Krogi” – 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā. Dzīvoklim nav nodrošināta ūdens ņemšanas 

vieta un malkas uzglabāšanas vieta. 

Nekustamais īpašums „Krogi”-1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6660 

900 0344 ir pašvaldībai piederošs īpašums, kas reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr. 600 1. Dzīvoklis Nr.1 ir brīvs – neizīrēts, par to nav noslēgts dzīvojamās telpas īres 

līgums. Saskaņā ar Liepupes pagasta padomes 2009.gada 20.maija lēmumu Nr.08 “Par sociālā 

dzīvokļa statusa piešķiršanu ” dzīvoklim ir piešķirts sociālā dzīvokļa statuss. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamām mājām ” 4. panta pirmās daļas un saskaņā ar 2016. gada 12. decembra Sociālo un 

veselības jautājumu komitejas un 2016.gada 14.decembra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Atcelt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim “Krogi” -1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā. 
 

 

Lēmums Nr.472.  

 

17. § 

Par īres tiesību piešķiršanu [..] 

(ziņo A.Ilgavīzis, D.Straubergs) 

 

Izskatot [..], personas kods [..], dzīvojošas [..] 2016.gada 14.novembra iesniegumu (reģ. Nr. 

3-16.2/813), tika konstatēts: 

[..] 

Saskaņā ar Finanšu nodaļas sniegto informāciju īres parādu par dzīvokli nav. 

Izvērtējot Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 

apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma 

„Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz 

rakstveidā izīrētājs un īrnieks”, ņemot vērā 2016.gada 12.decembra Sociālo un veselības jautājumu 

komitejas, 2016.gada 14.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 

12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, 

Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt īres tiesības [..], personas kods [..], uz dzīvokli [..] 24,1 kv. m platībā. 

2. Noteikt īres maksu vienam mēnesim 0,14 eur par vienu kvadrātmetru. 

3. Noteikt īres līguma termiņu 5 gadi. 

 

Lēmums Nr.473. Iesniegums uz 1 lp., Sociālā dienesta 2016.gada 15.decembra atzinums 

Nr.1.14.1/350 uz 1 lp. un 2016.gada 15.decembra izziņas Nr.3.1.1.10/413 kopija uz 1 lp. pievienoti 

protokolam. 

 

 

18. § 

Par šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu un pārmaksu norakstīšanu 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 4.novembra rīkojumu Nr.3-6/138 „Par inventarizācijas komisiju 

izveidošanu” tika veiktas inventarizācijas debitoru, tai skaitā, šaubīgo debitoru parādiem. 
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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 3650.17 (trīs tūkstoši 

seši simti piecdesmit euro 17 centi) un pārmaksām par kopējo summu EUR 89.47 (astoņdesmit 

deviņi euro 47 centi) ir iestājies prasības noilgums. Saskaņā ar 2016.gada 14.decembra Finanšu 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 

Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt šaubīgo uz bezcerīgos debitoru parādu dzēšanu, kuriem iestājies prasību 

noilgums, par kopējo summu EUR 3650.17 (trīs tūkstoši seši simti piecdesmit euro 17 centi) 

saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 

2. Apstiprināt pārmaksu dzēšanu, kurām iestājies prasību noilgums, par kopējo summu EUR 

89.47 (astoņdesmit deviņi euro 47 centi) saskaņā ar pielikumu Nr. 2. 

 

Lēmums Nr.474. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

19. § 

Par pašvaldības kustamās mantas - Automašīnas VW Caravelle nodošanu bez atlīdzības 

Limbažu novada pašvaldības īpašumā 

(ziņo D.Straubergs; debetēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs, A.Zunde, J.Cīrulis) 

 

Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas 

2016.gada 1.novembra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/413) par mikroautobusa VW Caravelle 2.5D ar 

valsts reģistrācijas Nr.HD 3487 nodošanu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai Sporta 

skolas Salacgrīvas novada audzēkņu treniņu un sacensību procesa nodrošināšanai, sporta inventāra 

transportēšanai. 

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.novembra lēmumu Nr. 329 „Par 

kopīgas iestādes „Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skola” izveidošanu un skolas nolikuma 

apstiprināšanu”, lai nodrošinātu iespējas Limbažu un Salacgrīvas novadu bērnu un jauniešu spēju 

un talantu izkopšanai sportā, fiziskajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, profesijas 

izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai, tika izveidota kopīga iestāde „Limbažu un 

Salacgrīvas novada sporta skola”.  Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola ir Salacgrīvas 

novada pašvaldības un Limbažu novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde profesionālās 

ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai.  

Automašīna VW Caravelle ar valsts reģistrācijas Nr.HD 3487 ir Salacgrīvas novada 

pašvaldības īpašums.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta trešās daļas 

nosacījumiem, publiskas personas kustamo mantu var nodot bez atlīdzības valsts, atvasinātu 

publisku personu, kā arī citu publisko tiesību subjektu vai sabiedriskā labuma organizāciju īpašumā. 

Lai nodrošinātu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas profesionālās ievirzes sporta 

izglītības programmas realizēšanu ir lietderīgi nodot Limbažu novada pašvaldībai īpašumā 

Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā esošo automašīnu VW Caravelle Salacgrīvas novada 

audzēkņu treniņu un sacensību procesa nodrošināšanai, sporta inventāra transportēšanai, t.i.,  likuma 

„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas īstenošanai - 

nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

42.panta trešo daļu, un saskaņā ar 2016.gada 14.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Nodot bez atlīdzības Limbažu novada pašvaldības īpašumā automašīnu VW Caravelle, 

valsts reģistrācijas Nr.HD 3487, ar  sākotnējo uzskaites vērtību 4455.42 EUR un bilances 

atlikušo vērtību 4455.42 EUR.  

2. Automašīna VW Caravelle tiek nodota Limbažu novada pašvaldībai Limbažu un 

Salacgrīvas sporta skolas nolikumā noteikto skolas darbības mērķu un uzdevumu 

realizēšanai, sporta skolas Salacgrīvas novada audzēkņu treniņu un sacensību procesa 

nodrošināšanai, sporta inventāra transportēšanai.  

  

Lēmums Nr.475. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

20. § 

Par Salacgrīvas vidusskolas medicīnas kabineta nomas maksas noteikšanu 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas vidusskolas direktores Sanitas Šlekones 2016.gada 9.decembra 

iesniegumu  (reģ. Nr.3-18/491), 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 

(protokols Nr.4; 30.§), nosacījumiem, saskaņā ar 2016.gada 14.decembra Finanšu komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Noteikt Salacgrīvas vidusskolas medicīnas kabineta nomas maksu 1.00 EUR stundā, telpas 

iznomājot ārpus iestādē noteiktā darba laikā. 

  

Lēmums Nr.476. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

21. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr.29 “Par 

finansiālu atbalstu biedrības „Dvēseles dziesma” koncertbraucienam uz Horvātiju” 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās I.Balode) 

 

Izskatījusi biedrības „Dvēseles dziesma” valdes priekšsēdētāja G.Berga 2016.gada 

15.novembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/809) par brauciena uz Horvātiju pārcelšanu uz 2017.gadu 

un 2016.gada 16.decembrī iesniegto tāmi (reģ.Nr.3-16.2/875), pamatojoties uz Nolikumu „Par 

kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 

17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2016.gada 14.decembra un 21.decembra Finanšu 

komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Atbalstīt biedrības „Dvēseles dziesma” priekšlikumu 2016.gadā neizlietotā finansējuma   

koncertbraucienam uz Horvātiju 3000 euro (trīs tūkstoši euro) izlietošanu 2017.gadā 

koncertbraucienam uz Horvātiju. 

2. Slēgt vienošanos par grozījumiem 2016.gada 4.februāra noslēgtajā līgumā Nr. 3-5.3/73 par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.477. Iesniegums uz 1 lp. un izdevumu tāme uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

22. § 

Par finansiālu atbalstu RO „Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze” projektu „Baznīcas 

ēkas atjaunošanas 1.kārta – vēsturiskā dakstiņu jumta atjaunošana” un „Baznīcas ēkas 

atjaunošanas 2.kārta – torņa atjaunošana un pārseguma (bēniņu) siltināšana” realizēšanai 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts RO „Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze” (reģ. Nr. 

90000227716) draudzes priekšnieka Kaspara Runča 2016.gada 15.novembra iesniegums (reģ.Nr.3-

16.2/810) par to ka Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības 

attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 

ietvaros atbalstīta projekta „Baznīcas ēkas atjaunošanas 1.kārta – vēsturiskā dakstiņu jumta 

atjaunošana” un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros atbalstīta projekta „Baznīcas ēkas atjaunošanas 2.kārta – torņa 

atjaunošana un pārseguma (bēniņu) siltināšana”. Pamatojoties uz nolikumu „Par kārtību, kādā 

Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskas organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes 

lēmumu Nr.321, 2016.gada 20.jūlija domes lēmumu Nr.294 “Par RO „Lielsalacas evaņģēliski 

luteriskā draudze” projekta „Baznīcas ēkas atjaunošanas 1.kārta – vēsturiskā dakstiņu jumta 

atjaunošana” līdzfinansēšanu” un 2016.gada 31.augusta domes lēmumu Nr.327 “Par RO 

„Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze” projekta „Baznīcas ēkas atjaunošanas 2.kārta – torņa 

atjaunošana un pārseguma (bēniņu) siltināšana” līdzfinansēšanu”, saskaņā ar 2016.gada 

14.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris 

Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta kopējām izmaksām, tas ir EUR 5000 

(pieci tūkstoši eiro) apmērā, RO „Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze” projekta 

„Baznīcas ēkas atjaunošanas 1.kārta – vēsturiskā dakstiņu jumta atjaunošana” realizēšanai 

projekta noteikumos noteiktajā termiņā līdz 2017.gada 31.decembrim. 

2. Piešķirt līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta kopējām izmaksām, tas ir EUR 2000 (divi 

tūkstoši eiro) apmērā, RO „Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze” projekta „Baznīcas 

ēkas atjaunošanas 2.kārta – torņa atjaunošana un pārseguma (bēniņu) siltināšana” 

realizēšanai projekta noteikumos noteiktajā termiņā līdz 2017.gada 31.decembrim 

3. RO „Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada 

vārdu, regulāri informēt domes Informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm. 

4. Slēgt līgumu ar biedrību par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma 

atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.478. Iesniegums uz 9 lp. pievienots protokolam. 
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23. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības „LATVIAN KARATE ASSOCIATION” rīkotajiem 

pasākumam “Bērnu karatē čempionāts “Salacgrīva 2017”” 

 

Izskatījusi Salacgrīvas biedrības „LATVIAN KARATE ASSOCIATION” 2016.gada 

16.decembra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/872) par finansiālu atbalstu biedrības rīkotajam 

pasākumam “Bērnu karatē čempionāts “Salacgrīva 2017”” 2017.gada 28.janvārī, pamatojoties uz 

Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas novada domei 

finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts 19.08.2009. ar 

domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2016.gada 21.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atbalstīt 2017.gada 28.janvārī biedrības „LATVIAN KARATE ASSOCIATION” rīkoto 

pasākumu “Bērnu karatē čempionāts “Salacgrīva 2017”” nepiemērojot telpu nomas maksu 

čempionāta dienā. 

2. Biedrībai „LATVIAN KARATE ASSOCIATION” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas 

novada vārdu. 

  

Lēmums Nr.479. Iesniegums uz 3 lp. pievienots protokolam. 

 

 

24. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 „Par 

Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un nomātā autotransporta izmantošanu” 

 

Sakarā ar jaunu automašīnu VW CADDY un VW KOMBI iegādi, pamatojoties uz 

2016.gada 21.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, 

Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt 

šādus grozījumus 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr.454 ”Par Salacgrīvas novada domes bilancē 

esošā un nomātā autotransporta izmantošanu”: 

 

1. Papildināt lēmuma 3.punktu ar šādu ierakstu: 

 

Automašīnas marka Valsts Nr. Stāvvieta 
VW CADDY KO 2588 Smilšu iela 9, Salacgrīva 
VW KOMBI KO 2587 Smilšu iela 9, Salacgrīva 

 

2. Papildināt lēmuma pielikumu Nr.1 „DEGVIELAS PATĒRIŅA NORMA (litri uz 100 

km)” ar sekojošu  ierakstu: 

 

Automašīnas marka Valsts Nr. Īpašnieks 
Dīzeļdegviela 

Ziemā Vasarā 
VW CADDY KO 2588 Salacgrīvas novada dome 

(Edžus.Jirgensons) 

5,9 5,4 

VW KOMBI KO 2587 Salacgrīvas novada dome 

(domes šoferis- Mārcis 

6,7 6,1 
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Kalniņš) 

 

 

Lēmums Nr.480. Transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību kopijas uz 2 lp. pievienotas protokolam. 

 

 

25. § 

Par saistošo noteikumu Nr.B–14 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 

16.novembra saistošajos noteikumos Nr.B-13 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016. gada 

pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar 

2016.gada 14.decembra Finanšu komitejas atzinumiem,  atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, 

Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-14 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 

16.novembra saistošajos noteikumos Nr.B-13 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 

2016.gada pamata un speciālo budžetu”” (lēmuma pielikums Nr.1). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-14 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.481. Pielikums uz 13 lp. pievienots protokolam. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

26. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Salaca 2015” 

 

Izskatījusi biedrības „Salaca 2015” valdes locekļa Imanta Dambja 2016.gada 31.oktobra 

iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/768), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada 

dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, 

saskaņā ar 2016.gada 7.novembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu komitejas, 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atbalstīt biedrību „Salaca 2015” ar 1770 euro (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit 

euro). 

2. Biedrībai „Salaca 2015” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri 

informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes 

lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome 

atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 
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3. Slēgt līgumu ar biedrību „Salaca 2015” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.482. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam. 

 

 

27. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Dzintarlāse” 

 

Izskatījusi biedrības „Dzintarlāse” (reģ. Nr.40008101772) valdes locekles M.Sāres 

2016.gada 18.septembra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/719), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, 

kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar 

domes lēmumu Nr.321,  saskaņā ar 2016.gada 7.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, 

Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

1. Atbalstīt biedrību „Dzintarlāse” ar 580 euro (pieci simti astoņdesmit euro). 

2. Biedrībai „Dzintarlāse” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri 

informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes 

lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome 

atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Dzintarlāse” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.483. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam. 

 

 

28. § 

Par finansiālu atbalstu Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva” 

 

Izskatījusi Saviesīgās biedrības „Svētupes Lauva” (reģ. Nr.40008151063) valdes 

priekšsēdētājas L.Rozenbergas 2016.gada 26.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/754), pamatojoties 

uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas 

apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2016.gada 7.novembra Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atbalstīt Saviesīgo biedrību „Svētupes Lauva” ar 610 euro (seši simti desmit euro). 

2. Saviesīgai biedrībai „Svētupes Lauva” ir pienākums veicināt izglītības, sporta, interešu kopu 

veidošanos, iesaistot visu vecumu iedzīvotājus, veidot kultūrvidi, kas rosinātu iedzīvotājus 

iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri 

informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes 

lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome 

atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar Saviesīgo biedrību „Svētupes Lauva” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 
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Lēmums Nr.484. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam. 

 

 

29. § 

Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas lauku sieviešu biedrībai „Mežābele” 

 

Izskatījusi Salacgrīvas lauku sieviešu biedrības „Mežābele” (reģ. Nr.40008075747) vadītājas 

R Birkenbergas 2016.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/776), pamatojoties uz Nolikumu 

„Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 

17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2016.gada 7.novembra. Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris 

Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds 

Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Edmunds Birkenbergs balsojumā 

nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 

11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt Salacgrīvas lauku sieviešu biedrību „Mežābele” ar 900 euro (deviņi simti euro). 

2. Salacgrīvas lauku sieviešu biedrībai „Mežābele” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas 

novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, 

ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā 

Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma 

saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas lauku sieviešu biedrību „Mežābele” par finansējuma piešķiršanu 

un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.485. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

30. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Marmots” 

 

Izskatījusi biedrības „Marmots” valdes priekšsēdētāja Sanda Birkenberga 2016.gada 

27.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/775), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā 

Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes 

lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2016.gada 7.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris 

Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Edmunds Birkenbergs balsojumā nepiedalās, 

pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrību „Marmots” ar 800 euro (astoņi simti euro). 

2. Biedrībai „Marmots” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt 

domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu 

Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta 

nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Marmots” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 
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Lēmums Nr.486. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

31. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Mēs Korģenei” 

 

Izskatījusi biedrības „Mēs Korģenei” (reģ. Nr.40008140708) valdes priekšsēdētājas 

I.Baumanes 2016.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/765), pamatojoties uz Nolikumu „Par 

kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 

17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2016.gada 7.novembra Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas un 2016.gada10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atbalstīt biedrību „Mēs Korģenei” ar 3490 euro (trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit euro). 

2. Biedrībai „Mēs Korģenei” ir pienākums organizēt kultūras un sporta pasākumus 

iedzīvotājiem, popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas 

nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 

apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Mēs Korģenei” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.487. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

32. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Svētciema attīstības biedrība” 

 

Izskatījusi biedrības „Svētciema attīstības biedrība” (reģ. Nr.40008158574) valdes 

priekšsēdētājas vietnieces Andas Zvejnieces 2016.gada 31. oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-

16.2/762), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta 

nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 

2016.gada 7.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 2016.gada 10.novembra 

un 21.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, 

Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atbalstīt biedrību „Svētciema attīstības biedrība” ar 1650 euro (viens tūkstotis seši simti 

piecdesmit euro).  

2. Biedrībai „Svētciema attīstības biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada 

vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 

17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā 

Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma 

saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Svētciema attīstības biedrību” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.488. Iesniegums uz 7 lp. pievienots protokolam. 
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33. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” 

 

Izskatījusi biedrības „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” (reģ. Nr.40008200481) valdes 

locekles Ilzes Ēltammas 2016.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/761), pamatojoties uz 

Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas 

apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2016.gada 7.novembra Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atbalstīt biedrību „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” ar 1500 euro (viens tūkstotis pieci 

simti euro).  

2. Atļaut biedrībai piešķirto finansējumu lietot biedrības darbinieku atalgojumam, lai 

nodrošinātu kvalificēta speciālista piesaisti Daudzfunkcionāla bērnu un ģimeņu saieta 

centrā. 

3. Biedrībai „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas 

novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, 

ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā 

Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma 

saņēmēja pienākumus. 

4. Slēgt līgumu ar biedrību „Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība” par finansējuma piešķiršanu 

un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.489. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam. 

 

 

34. § 

Par finansiālu atbalstu foto biedrībai ”Salacgrīva” 

 

Izskatījusi foto biedrības „Salacgrīva” (reģ. Nr.40008125484) valdes priekšsēdētājas 

I.Tiesneses 2016.gada 28.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/750), pamatojoties uz Nolikumu „Par 

kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 

17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2016.gada 7.novembra Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

Aija Kirhenšteine, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Normunds Tiesnesis 

balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt foto biedrību „Salacgrīva” ar 900 euro (deviņi simti euro). 

2. Foto biedrībai „Salacgrīva” ir pienākums popularizēt fotogrāfiju kā mākslu, mācīt jaunos 

fotogrāfus, 2016.gadā organizēt vismaz trīs fotoizstādes Salacgrīvā, popularizēt Salacgrīvas 

novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, 

ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā 

Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma 

saņēmēja pienākumus. 
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3. Slēgt līgumu ar foto biedrību „Salacgrīva” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.490. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

35. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” 

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. 

 

Izskatījusi biedrības „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” (reģ. Nr.40008132166) 

valdes priekšsēdētāja G.Kopštāla 2016.gada 27.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/745), un 

pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2016.gada 

7.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 10.decembra Finanšu 

komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis 

Straubergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrību „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” ar 13000 euro (trīspadsmit 

tūkstoši euro). 

2. Atļaut biedrībai piešķirto finansējumu lietot arī biedrības darbinieku atalgojumam. 

3. Biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” ir pienākums popularizēt 

Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības 

aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par 

kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos 

finansējuma saņēmēja pienākumus.. 

4. Slēgt līgumu ar biedrību „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” par finansējuma 

piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieci vispārīgos jautājumos Skaidrīti Eglīti parakstīt 

lēmuma 4.punktā minēto līgumu.  

  

Lēmums Nr.491. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

36. § 

Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „Ainažu Kauss - 2017” 

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. 

 

Izskatījusi biedrības „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” (reģ. Nr.40008132166) 

valdes priekšsēdētāja G.Kopštāla 2015.gada 27.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/744) par 

finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām „Ainažu Kauss -2017”, pamatojoties uz Nolikumu „Par 

kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas novada domei finansējuma 

saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts ar 19.08.2009. domes lēmumu 

Nr.154, saskaņā ar 2016.gada 7.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Jānis 
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Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris 

Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties 

uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt motokrosa sacensībām „Ainažu kauss -2017” finansiālu atbalstu 5000 euro 

(pieci tūkstoši euro).  

2. Biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” ir pienākums popularizēt 

Salacgrīvas novada vārdu, informēt domes informācijas nodaļu par sacensībām, novada 

sportistu dalību tajās un sasniegtajiem rezultātiem. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība” par finansējuma 

piešķiršanu un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieci vispārīgos jautājumos Skaidrīti Eglīti parakstīt 

lēmuma 3.punktā minēto līgumu.  

 

Lēmums Nr.492. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

37. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam” 

 

Izskatījusi biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” (reģ. Nr.40008144343) valdes 

priekšsēdētāja M.Kalniņa un valdes locekļa J.Berga 2016.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-

16.2/757), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta 

nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 

2016.gada 7.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada  

10.novembra  Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, 

Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atbalstīt biedrību „Sports Salacgrīvas novadam” ar 2000 euro (divi tūkstoši euro).  

2. Biedrībai „Sports Salacgrīvas novadam” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. 

ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada 

dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sports Salacgrīvas novadam” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.493. Iesniegums uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

38. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai ”SUPERAKTĪVS” 

 

Izskatījusi biedrības „SUPERAKTĪVS” (reģ. Nr.40008161343) pārstāvja A.Treija 

2016.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/774), pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, 

kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar 

domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2016.gada 7.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, 
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Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

1. Atbalstīt biedrību „SUPERAKTĪVS” ar 600 euro (seši simti euro). 

2. Biedrībai „SUPERAKTĪVS” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri 

informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes 

lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome 

atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „SUPERAKTĪVS” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.494. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

39. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sprints A” 

 

Izskatījusi biedrības „Sprints A” (reģ. Nr.40008156179) valdes priekšsēdētājas Madaras 

Kānītes 2016.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/773), pamatojoties uz Nolikumu „Par 

kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 

17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2016.gada 7.novembra Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atbalstīt biedrību „Sprints A” ar  1330 euro (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit euro). 

2. Biedrībai „Sprints A” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri informēt 

domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes lēmumu 

Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta 

nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sprints A” par finansējuma piešķiršanu un par finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.495. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

40. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” 

 

Izskatījusi biedrības „Basketbola kluba Salacgrīva” (reģ. Nr. 40008106356) valdes 

priekšsēdētāja Jevgēnija Mihailovska 2016.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/766), 

pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2016.gada 

7.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu 

komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Atbalstīt biedrību „Basketbola klubs Salacgrīva” ar EUR 11’407 (vienpadsmit tūkstoši četri 

simti septiņi euro) 

2. Biedrībai „Basketbola klubs Salacgrīva” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. 

ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada 

dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Basketbola klubs Salacgrīva” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.496. Iesniegums uz 9 lp. pievienots protokolam. 

 

 

41. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Kuivižu jahtklubs” 

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. 

 

Izskatījusi biedrības „Kuivižu jahtklubs” (reģ. Nr.40008141065) valdes priekšsēdētāja Ojāra 

Jūlika 2016.gada 28.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/764) ar grozījumiem (reģ.Nr.3-16.2/797), 

pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2016.gada 

7.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu 

komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Jānis Cīrulis, Edmunds Birkenbergs, 

Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dagnis 

Straubergs, Skaidrīte Eglīte balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt biedrību „Kuivižu jahtklubs” ar 2 000 euro (divi tūkstoši euro). 

2. Biedrībai „Kuivižu jahtklubs” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, regulāri 

informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. ar domes 

lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome 

atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Kuivižu jahtklubs” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli parakstīt lēmuma 

3.punktā minēto līgumu.  

  

Lēmums Nr.497. Iesniegumi uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

42. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „SALACA”” 

 

Izskatījusi biedrības „Sporta klubs „SALACA”” (reģ. Nr.40008131762) valdes 

priekšsēdētāja M.Volksona 2016.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/763), pamatojoties uz 

Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas 

apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2016.gada 7.novembra Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 10.novembra. Finanšu komitejas atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 
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Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atbalstīt biedrību „Sporta klubs „SALACA”” ar 2846 euro (divi tūkstoši astoņi simti 

četrdesmit seši euro). 

2. Biedrībai „Sporta klubs „SALACA”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. 

ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada 

dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sporta klubs „SALACA”” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.498. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

43. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” 

 

Izskatījusi biedrības „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” (reģ. Nr.40008131917) valdes 

priekšsēdētājas L.Tomsones 2016.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/759), pamatojoties 

uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas 

apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2016.gada 7.novembra Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atbalstīt biedrību „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” ar 3000 euro (trīs tūkstoši euro). 

2. Biedrībai „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada 

vārdu, regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 

17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā 

Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma 

saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Jātnieku sporta klubs „Fenikss”” par finansējuma piešķiršanu un 

par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.499. Iesniegums uz 6 lp. pievienots protokolam. 

 

 

44. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” 

 

Izskatījusi biedrības „Sporta klubs „Veixmes”” (reģ. Nr.40008145777) valdes priekšsēdētāja 

A.Pavlovska 2016.gada 31.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/760), pamatojoties uz Nolikuma 

„Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, kas apstiprināts 

17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2016.gada 7.novembrī Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 10.novembrī Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 
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Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atbalstīt biedrību „Sporta klubs „Veixmes”” ar 4335 euro (četri tūkstoši trīs simti trīsdesmit 

pieci euro). 

2. Biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm ievērot 17.09.2014. ar 

domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome 

atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Sporta klubs „Veixmes”” par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.500. Iesniegums uz 4 lp. pievienots protokolam. 

 

 

45. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības ”Sporta klubs „Veixmes”” dalībai florbola turnīrā 

Dresdenē, Vācijā 2017.gadā 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Izskatījusi biedrības „Sporta klubs „Veixmes”” 2016.gada 31. oktobra iesniegumu (reģ. 

Nr.3-162/760) par finansiālu atbalstu biedrības dalībai florbola turnīrā Dresdenē, Vācijā 2017.gadā, 

pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas 

novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts 

19.08.2009. ar domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2016.gada 7.novembra Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 

Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt 325 euro (trīs simti divdesmit pieci euro) dalībai florbola turnīrā Dresdenē, Vācijā 

2017.gadā. 

2. Biedrībai „Sporta klubs „Veixmes”” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu. 

3. Slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu ar biedrību „Sporta klubs „Veixmes”” un 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.501.  

 

 

46. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības „Smiltis pa gaisu” rīkotajiem pasākumiem 2017.gadā 

(ziņo K.Ķemers, D.Straubergs) 

 

Izskatījusi Salacgrīvas biedrības „Smiltis pa gaisu” (reģ. Nr.50008192881) 2016.gada 

26.oktobra iesniegumu (reģ.Nr. 3-16.2/740) par finansiālu atbalstu biedrības rīkotajiem 

pasākumiem 2017.gadā, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti 

pieteikumi Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu 

atbalstam”, kas apstiprināts 19.08.2009. ar domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2016.gada 

7.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu 

komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 
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Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt biedrībai „Smiltis pa gaisu” 718.20 euro (septiņi simti astoņpadsmit euro, 20 centi) 

2017.gadā rīkoto pasākumu atbalstam. 

2. Salacgrīvas novada biedrībai „Smiltis pa gaisu” ir pienākums popularizēt Salacgrīvas 

novada vārdu. 

3. Slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu ar biedrību „Smiltis pa gaisu”  un finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.502. Iesniegums uz 8 lp. pievienots protokolam. 

 

 

47. § 

Par finansiālu atbalstu biedrības „Metsepoles Līvu Kultūras centrs ” rīkotajam pasākumam 

“Senās uguns nakts Liepupē” 

 

Izskatījusi Salacgrīvas biedrības „Metsepoles Līvu Kultūras centrs” valdes priekšsēdētāja 

Jāņa Ata Krūmiņa 2016.gada 21.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/730) par finansiālu atbalstu 

biedrības 2017.gadā rīkotajam pasākumam “Senās uguns nakts Liepupē”, pamatojoties uz 

Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas novada domei 

finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts 19.08.2009. ar 

domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2016.gada 7.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, 

Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

1. Piešķirt biedrībai „ Metsepoles Līvu Kultūras centrs” 645 euro (seši simti četrdesmit pieci 

euro) 2017.gadā rīkoto pasākumu atbalstam. 

2. Salacgrīvas novada biedrībai „Metsepoles Līvu Kultūras centrs” ir pienākums popularizēt 

Salacgrīvas novada vārdu. 

3. Slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu ar biedrību „ Metsepoles Līvu Kultūras centrs” 

(reģ.Nr. 40008093494) un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.503. Iesniegums uz 8 lp. pievienots protokolam. 

 

 

48. § 

Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskā mūzikas festivāla fonda rīkotajam 8. Salacgrīvas 

klasiskās mūzikas festivālam 2017.gadā no 30.jūlija līdz 6.augustam 

 

Izskatījusi Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda valdes locekles Ilgas Tiesneses 

2016.gada 28.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/751) par finansiālu atbalstu Salacgrīvas klasiskā 

mūzikas fonda rīkotajam 8. Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālam 2017.gadā no 30.jūlija līdz 

6.augustam, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi 

Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta pasākumu atbalstam”, kas 

apstiprināts 19.08.2009. ar domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2016.gada 7.novembra Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, 
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Aija Kirhenšteine, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Normunds Tiesnesis 

balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonda 2017.gadā no 30.jūlija līdz 

6.augustam rīkoto 8. Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālu ar 19’000 EUR (deviņpadsmit 

tūkstoši euro). 

2. Salacgrīvas klasiskas mūzikas festivāla fondam ir pienākums popularizēt Salacgrīvas 

novada vārdu. 

3. Slēgt līgumu par minētā finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla 

fondam (reģ.Nr. 40008231937) un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.504. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

49. § 

Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas Romas Katoļu draudzes 20 gadu jubilejas pasākumam 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Izskatījusi Salacgrīvas Romas Katoļu draudzes Prāvesta Tomaša Dudzjuka 2016.gada 

26.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/737) par finansiālu atbalstu Salacgrīvas Romas Katoļu 

draudzes 20 gadu jubilejas pasākumam, pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā tiek iesniegti 

un izskatīti pieteikumi Salacgrīvas novada domei finansējuma saņemšanai kultūras un sporta 

pasākumu atbalstam”, kas apstiprināts 19.08.2009. ar domes lēmumu Nr.154, saskaņā ar 2016.gada 

10.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris 

Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atbalstīt Salacgrīvas Romas Katoļu draudzes 20 gadu jubilejas pasākumu ar 400 euro (četri 

simti euro). 

2. Finansējumu paredzēt atbalsts kultūras pasākumiem tāmē. Piešķirtā finansējuma apmērā tiek 

samaksāti iesniegtie rēķini pasākuma nodrošināšanai. 

  

Lēmums Nr.505. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

50. § 

Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai 

 

Izskatījusi Salacgrīvas novada pensionāru biedrības (reģ.Nr.40008104251) valdes 

priekšsēdētājas A.Kirhenšteines 2016.gada 28.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/752),  

pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2016.gada 

7.novembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas, 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, 

Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Normunds Tiesnesis, Māris 

Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aija Kirhenšteine balsojumā nepiedalās, pamatojoties 

uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 
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1. Piešķirt 4890 euro (četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro) Salacgrīvas novada 

pensionāru biedrības aktivitāšu atbalstam un 2840 euro (divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit 

euro) Salacgrīvas novada gadskārtējo novada senioru svētku rīkošanai, saskaņā ar 

Salacgrīvas novada pensionāru biedrības iesniegto pasākumu izdevumu tāmi.  

2. Deleģēt Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai rīkot gadskārtējos novada senioru svētkus.  

3. Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai ir pienākums popularizēt Salacgrīvas novada vārdu, 

regulāri informēt domes informācijas nodaļu par biedrības aktivitātēm, ievērot 17.09.2014. 

ar domes lēmumu Nr.321 apstiprinātajā nolikumā „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada 

dome atbalsta nevalstiskās organizācijas” noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus. 

4. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas novada pensionāru biedrību par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.506. Iesniegums uz 8 lp. pievienots protokolam. 

 

 

51. § 

Par finansējuma piešķiršanu pensionāru sveikšanai dzimšanas dienās 

 

Izskatījusi Salacgrīvas novada pensionāru biedrības (reģ.Nr.40008104251) valdes 

priekšsēdētājas A.Kirhenšteines 2016.gada 28.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/753), 

pamatojoties uz Nolikumu „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta nevalstiskās 

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2016.gada 

7.novembra Sociālo un veselības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas, 2016.gada 10.novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 

deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, 

Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Normunds Tiesnesis, Māris 

Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aija Kirhenšteine balsojumā nepiedalās, pamatojoties 

uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt 11984 euro (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit četri euro) Salacgrīvas 

novada pensionāru biedrībai pensionāru sveikšanai 70, 75, 80 un vairāk gadu dzimšanas 

dienās. 

2. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas novada pensionāru biedrību par finansējuma piešķiršanu un par 

finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

  

Lēmums Nr.507. Iesniegums uz 14 lp. pievienots protokolam. 

 

 

52. § 

Par valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadali pašvaldības izglītības iestādēm 

(ziņo A.Paegle; debatēs piedalās D.Straubergs; izsakās A.Paegle) 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12.punktu, Ministru kabineta 28.08.2001. 

noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 2.punktu, Salacgrīvas 

novada domes 31.08.2016. lēmumu Nr.303 „Kārtība, kādā Salacgrīvas novadā aprēķina un sadala 

valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm”, Salacgrīvas novada domes 31.08.2016. lēmumu 

Nr.304 „Kārtība, kādā izvērtē interešu izglītības programmas un sadala valsts budžeta un 

pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai Salacgrīvas novada izglītības 

iestādēs”, 24.11.2016. Likumu “Par valsts budžetu 2017.gadam” pielikumiem Nr.6, Nr.7, Nr.9, 
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2016.gada 14.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, 

Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Salacgrīvas novada pamata un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.augustam EUR 

675960, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Salacgrīvas novada izglītības iestādēm 

bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2017.gada 1.janvāra 

līdz 31.augustam EUR 61480, saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

3. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Salacgrīvas novada izglītības iestādēm 

interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.augustam EUR 

27166, saskaņā ar interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas 

un pašvaldības finansējuma sadales komisijas apstiprināto sadales projektu, saskaņā ar 

pielikumu Nr.3. 

4. Piešķirt pašvaldības finansējumu izglītības iestādēm interešu izglītības pedagogu darba 

samaksai no 2017.gada 1. janvāra līdz 31.augustam EUR 15040, saskaņā ar interešu 

izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma 

sadales komisijas apstiprināto sadalījumu (pielikums Nr.4). 

5. Izglītības iestāžu vadītāji ir tiesīgi kopējās piešķirtās valsts mērķdotācijas ietvaros mainīt 

finansējumu saskaņā ar 24.11.2016. Likumu “Par valsts budžetu 2017.gadam” pielikumiem 

Nr.6, Nr.7, Nr.9 paredzētajām piemaksām pedagogiem par 3., 4., 5. kvalitātes pakāpēm. 

6. Lēmums piemērojams ar 2017.gada 1.janvāri 

  

Lēmums Nr.508. Pielikumi uz 4 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

53. § 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības iestāšanos sporta federācijās 

(ziņo J.Cīrulis; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs, J.Cīrulis) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 95.panta pirmo 

un ceturto daļu, Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas 2016.gada 21.decembra iesniegumu 

Nr.1-16/353 “Par pašvaldības iestāšanos sporta federācijās” (reģistrēts Salacgrīvas novada domē 

21.12.2016. ar reģ.Nr.3-18/516) un ņemot vērā 2016.gada 21.decembra Finanšu komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iestāties biedrībā “Latvijas Basketbola Savienība” (reģ. Nr. 40008025619, juridiskā 

adrese: Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084). 

2. Iestāties biedrībā “Latvijas Zēģelētāju savienība” (reģ. Nr. 50008003331, juridiskā 

adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013). 

3. Iestāties biedrībā “Latvijas Dambretes savienība” (reģ. Nr. 40008022773, juridiskā 

adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1050). 

4. Iestāties biedrībā “Latvijas Futbola federācija” (reģ. Nr. 50008022101, juridiskā adrese: 

Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013). 
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5. Iestāties biedrībā “Latvijas Kanoe Federācija” (reģ. Nr. 40008022044, juridiskā adrese: 

Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013). 

6. Iestāties biedrībā “Latvijas Vieglatlētikas savienība” (reģ. Nr. 40008029019, juridiskā 

adrese: Augšiela 1, Rīga, LV-1009). 

7. Iestāties biedrībā “LATVIJAS VOLEJBOLA FEDERĀCIJA” (reģ. Nr. 40008023463, 

juridiskā adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013). 

  

Lēmums Nr.509. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

54. § 

Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2017.gadā 

(ziņo J.Cīrulis; debatēs piedalās D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 57.punktu un 59.punktu, 

2016.gada 21.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, 

Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Nodrošināt pašvaldības finansējumu 89’966.49 euro (astoņdesmit deviņi tūkstoši deviņi 

simti sešdesmit seši euro, 49 centi) Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas (tālāk 

Sporta skola) 2017.gada pamatbudžetam, atbilstoši Salacgrīvas novada audzēkņu skaitam, 

saskaņā ar iesniegto budžeta pieprasījumu (pielikums Nr.1).  

2. Gadījumā, ja Limbažu novada pašvaldība samazina iesniegtajā budžeta pieprasījumā 

(pielikums Nr.1) noteikto pašvaldības finansējumu, Salacgrīvas novada pašvaldības 

finansējuma apjoms var tikt samazināts proporcionāli Limbažu novada pašvaldības 

finansējuma samazinājuma apjomam. 

3. Saskaņā ar Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas iesniegto pieprasījumu tāmi ar 

pielikumiem piešķirt Salacgrīvas novada sporta skolas audzēkņu programmai „Augstu 

sasniegumu sports” 26’750.44 euro (divdesmit seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro, 

44 centi ) starptautiskajām mācību – treniņu nometnēm, dalībai Eiropas un Pasaules 

čempionātos, tai skaitā: 

2.1. dambrete – 8’986 euro; 

2.2. vieglatlētika – 2’118 euro; 

2.3. smaiļošana un kanoe airēšana – 14’088 euro; 

2.4. sporta stipendija sportistam Kasparam Tīkleniekam 1558.44 euro . 

  

Lēmums Nr.510. Pielikums uz 1 lp. un iesniegumi uz 9 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

55. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 620 „Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

apstiprināšanu” 

(ziņo I.Lazdiņa, D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs, A.Zunde; izsakās 

K.Ķemers, D.Lejniece, I.Bendrāte) 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem – 

tā 1.punktu izsakot sekojošā redakcijā:  

“1.Papildināt nolikuma 3.punktu ar apakšpunktu 3.12 sekojošā redakcijā: „3.12. Nolūkā nodrošināt 

kompetentāko amatpersonu (darbinieku) motivēšanu un ņemot vērā konkrētās amatpersonas 
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(darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā, ar iestādes vadītāja rīkojumu, 

saskaņojot ar domes izpilddirektoru, var šai amatpersonai (darbiniekam) noteikt piemaksu par 

personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti. Piemaksas apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt 30 % 

no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas. Piemaksu par personisko darba ieguldījumu 

un darba kvalitāti nosaka budžetā plānoto līdzekļu apmērā, izvērtējot amatpersonas (darbinieka) 

ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā saskaņā ar šī Nolikuma 2. pielikumā 

noteiktiem kritērijiem.”” 

 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 

Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Anda 

Alsberga), Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus grozījumus ar 2013.gada 19.decembra 

Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 „Par Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba 

samaksas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.16; 33.§) apstiprinātajā pielikumā Nr.1 

„Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” (turpmāk 

tekstā – nolikums): 

 

1. Papildināt nolikuma 3.punktu ar apakšpunktu 3.12 sekojošā redakcijā: 

„3.12. Nolūkā nodrošināt kompetentāko amatpersonu (darbinieku) motivēšanu un ņemot vērā 

konkrētās amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā, ar 

iestādes vadītāja rīkojumu, saskaņojot ar domes izpilddirektoru, var šai amatpersonai 

(darbiniekam) noteikt piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti. 

Piemaksas apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt 30 % no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās 

mēnešalgas. Piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti nosaka budžetā 

plānoto līdzekļu apmērā, izvērtējot amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās 

institūcijas mērķu sasniegšanā saskaņā ar šī Nolikuma 2. pielikumā noteiktiem kritērijiem.” 

2. Papildināt nolikumu ar Pielikumu Nr.2 “Piemaksa par personīgo darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti noteikšanas kritēriji”, saskaņā ar lēmuma pielikumu Nr. 1. 

 

Lēmums Nr.511. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

56. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr. 621 „Par 

Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” 

(ziņo D.Lejniece) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu, saskaņā ar 

2016.gada 14.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, 

Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Salacgrīvas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmuma Nr.621 „Par Salacgrīvas novada 

domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” pielikumā Nr.1 

„Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” izdarīt šādus 

grozījumus:  

 

1.1. Nolikuma 9.3.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„9.3. Izglītības iestāžu vadītājiem piemaksu par papildus pedagoģisko darbu nosaka atbilstoši 

05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

nosacījumiem.” 
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1.2. Nolikuma 3.5., 5.5., 6.13. ,8.11., 9.7. un 10.13. punktus izteikt šādā redakcijā: 

 „Apmaksāt redzes pārbaudes vienu reizi gadā. Ja veselības pārbaudē konstatēts, ka 

nodarbinātajam nepieciešami darba pienākumu veikšanai piemēroti speciāli medicīniski optiski 

redzes korekcijas līdzekļi (brilles, briļļu lēcu un briļļu ietvaru iegāde, darba briļļu izgatavošana vai 

kontaktlēcu iegāde) darba devējs nodrošina ar tiem attiecīgo nodarbināto 57 euro apmērā pēc ārsta 

izziņas piestādīšanas.” 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī. 

  

Lēmums Nr.512.  

 

 

57. § 

Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu 

(ziņo I.Lazdiņa; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 2016.gada 

25.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.683 “Grozījums Ministru kabineta 

2015.gada.24.novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru 

normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” UN 2016.gada 

23.decembra Salacgrīvas novada domes amatu klasificēšanas darba grupas amatu klasificēšanas 

apkopojumu, saskaņā ar 2016.gada 14.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 

12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, 

Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, 

Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  

 

1. Ņemot vērā to, ka Salacgrīvas novada bāriņtiesas loceklim – bāriņtiesas loceklis (Liepupē) 

tiek noteikti pienākumi apkalpot arī Ainažu pilsētas un pagasta teritorijas iedzīvotājus, 

Salacgrīvas novada domes struktūrvienību štatu un amatalgu sarakstā sadaļā 8.2. 

“Salacgrīvas novada bāriņtiesa” likvidēt amata vienību bāriņtiesas loceklis (Liepupē) un 

bāriņtiesas loceklis (Ainažos) un sadaļu 8.2. “Salacgrīvas novada bāriņtiesa” papildināt ar 

amatiem bāriņtiesas loceklis (Liepupē, Ainažos), Bāriņtiesas loceklis (Salacgrīvā), šādā 

redakcijā”: 

 
Nr. Amats Koeficients Slodzes Amatalga Amata saime 

(apakš saime), līmenis 

Piezīmes 

2. Bāriņtiesas loceklis 0,57 0.9 €   891       45.II Liepupē, 

Ainažos 

3.  Bāriņtiesas loceklis 0,57 0,2 €   198 45.II Salacgrīvā 

 

2. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu 

jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

3. Noteikt, ka amats kārtībnieks ir pašvaldības pilnvarotā amatpersona, kura saskaņā ar 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 211.2 pantu ir tiesīga realizēt kontroli pār 

Salacgrīvas novada domes izdoto saistošo noteikumu ievērošanu, un saskaņā ar 211.3 pantu 

ir tiesīga realizēt kontroli pār transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu 

ievērošanu, tajā skaitā mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, apstāšanās un stāvēšanas 

noteikumu ievērošanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, 

pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. 
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4. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumu Nr.82 

“Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu” 

(protokols Nr.2; 50.§). 

5. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī. 

  

Lēmums Nr.513. Pielikums uz 3 lp. un amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 

 

 

58. § 

Par Salacgrīvas novada domes amatpersonu (darbinieku) koplīguma apstiprināšanu 

(ziņo K.Ķemers, debatēs piedalās J.Cīrulis, D.Straubergs, A.Alsberga, A.Zunde; izsakās I.Lazdiņa, 

K.Ķemers) 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 1.novembra Salacgrīvas novada domes izpilddirektora un 

darbinieku pilnvaroto pārstāvju sapulces protokolu un 2016.gada 20.decembra Salacgrīvas novada 

domes izpilddirektora un darbinieku pilnvaroto pārstāvju sapulces protokolu, saskaņā ar 2016.gada 

14.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Ilona Balode, Andris Zunde, Aleksandrs 

Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris 

Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt izstrādāto Salacgrīvas novada domes amatpersonu (darbinieku) koplīgumu, saskaņā 

ar pielikumu Nr.1. 

2. Izpilddirektoram nodrošināt amatpersonu (darbinieku) iepazīstināšanu ar koplīgumu.   

  

Lēmums Nr.514. Pielikums uz 4 lp. un Salacgrīvas novada domes izpilddirektora un darbinieku 

pilnvaroto pārstāvju 2016.gada 1.novembra un 2016.gada 20.decembra sapulču protokolu kopijas 

uz 5 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

Deputāti vienojoties uzdod izpilddirektoram K.Ķemeram nodrošināt, ka izskatīšanai tiek 

sagatavots jautājums par iespējām veikt veselības apdrošināšanu sezonas darbiniekiem, ar kuriem 

tiek slēgti terminēti darba līgumi. 

 

 

No domes sēdes plkst. 16:45 aiziet deputāte Ilona Balode. 

 

 

59. § 

Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

(ziņo I.Lazdiņa, D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem 

2016.gada 18.maija lēmums Nr.222 un 2016.gada 31.augusta lēmums Nr.305) apstiprinātā 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4. punktu un saskaņā ar 2016.gada 

14.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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1. Saskaņot pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītāja 2016.gada 23.decembrī 

apstiprināto pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu sarakstu 

saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 21.septembra lēmumu Nr.348 “Par pirmsskolas 

izglītības iestādes “Vilnītis” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu” (protokols 

Nr.11; 12.§). 

3. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī. 

  

Lēmums Nr.515. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

60. § 

Par pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

 

Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem 

2016.gada 18.maija lēmums Nr.222 un 2016.gada 31.augusta lēmums Nr.305) apstiprinātā 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4. punktu un saskaņā ar 2016.gada 

14.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

  

1. Saskaņot pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” vadītāja apstiprināto pirmsskolas izglītības 

iestādes “Randa” tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 21.septembra lēmumu Nr.347 “Par pirmsskolas 

izglītības iestādes “Randa” tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu” (protokols 

Nr.11; 11.§). 

3. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.  

 

Lēmums Nr.516. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

61. § 

Par Liepupes vidusskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

 

Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem 

2016.gada 18.maija lēmums Nr.222 un 2016.gada 31.augusta lēmums Nr.305) apstiprinātā 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4. punktu un saskaņā ar 2016.gada 

14.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

  

1. Saskaņot Liepupes vidusskolas direktora 2016.gada 23.decembrī apstiprināto no  2017.gada 

1.janvāra piemērojamo Liepupes vidusskolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar 

pielikumu Nr.1. 

2. Saskaņot Liepupes vidusskolas direktora 2016.gada 23.decembrī apstiprināto no  2017.gada 

1.janvāra piemērojamo Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupu tehnisko darbinieku štatu 

sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.2. 
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3. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 21.septembra lēmumu Nr.346 “Par Liepupes 

vidusskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu” (protokols Nr.11; 10.§). 

4. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī. 

 

Lēmums Nr.517. Pielikumi uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

62. § 

Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta 

saskaņošanu 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem 

2016.gada 18.maija lēmums Nr.222 un 2016.gada 31.augusta lēmums Nr.305) apstiprinātā 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4. punktu un saskaņā ar 2016.gada 

14.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

  

1. Saskaņot Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktora apstiprināto no  2017.gada 

1.janvāra piemērojamo Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu 

sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 21.septembra lēmumu Nr.345 “Par Krišjāņa 

Valdemāra Ainažu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu” (protokols 

Nr.11; 9.§). 

3. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī. 

 

Lēmums Nr.518. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

63. § 

Par Salacgrīvas vidusskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

 

Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem 

2016.gada 18.maija lēmums Nr.222) apstiprinātā Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba 

samaksas nolikuma 3.4. punktu un saskaņā ar 2016.gada 14.decembra Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

  

1. Saskaņot Salacgrīvas vidusskolas direktora 2016.gada 23.decembrī Salacgrīvas 

vidusskolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 18.maija lēmumu Nr.234 “Par Salacgrīvas 

vidusskolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu” (protokols Nr.6; 39.§). 

3. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī. 

 

Lēmums Nr.519. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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64. § 

Par Salacgrīvas novada mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

 

Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem 

2016.gada 18.maija lēmums Nr.222 un 2016.gada 31.augusta lēmums Nr.305) apstiprinātā 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4. punktu un saskaņā ar 2016.gada 

14.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

  

1. Saskaņot Salacgrīvas novada mūzikas skolas direktora apstiprināto no  2017.gada 1.janvāra 

piemērojamo Salacgrīvas novada mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā 

ar pielikumu Nr.1. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 21.septembra lēmumu Nr.349 “Par Salacgrīvas novada 

mūzikas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu” (protokols Nr.11; 13.§). 

3. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī. 

 

Lēmums Nr.520. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

65. § 

Par Salacgrīvas mākslas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu 

 

Pamatojoties uz ar 2013.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.620 “Par 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (ar grozījumiem 

2016.gada 18.maija lēmums Nr.222 un 2016.gada 31.augusta lēmums Nr.305) apstiprinātā 

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma 3.4. punktu un saskaņā ar 2016.gada 

14.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga 

Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

  

1. Saskaņot Salacgrīvas mākslas skolas direktora apstiprināto no  2017.gada 1.janvāra 

piemērojamo mākslas skolas tehnisko darbinieku štatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 21.septembra lēmumu Nr.350 “Par Salacgrīvas 

mākslas skolas tehnisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu” (protokols Nr.11; 14.§). 

3. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī. 

 

Lēmums Nr.521. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

66. § 

Par finansējuma piešķiršanu individuālam atbalsta projektam  

“Radīts Salacgrīvas novadā 2017” 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs) 

 

Izskatījusi Uzņēmējdarbība atbalsta centra vadītājas Dzintras Eizenbergas 2016.gada 

5.decembra iesniegumu (reģ.Nr.3-18/455) un 2016.gada 12.decembra pārskatu par individuālā 

atbalsta projekta “Radīts Salacgrīvas novadā” realizāciju 2016.gadā (reģ.Nr.3-18/495), pamatojoties 

uz Nolikuma „Kārtība, kādā tiek izlietoti Salacgrīvas pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas 
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rezultātā iegūtie līdzekļi”, kas apstiprināts 29.12.2015. ar domes lēmumu Nr.492,  4.1.1., 4.1.2., 5.1. 

un 5.2.  punktiem,  saskaņā ar 2016.gada 14.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt finansējumu EUR 4’170 (četri tūkstoši viens simts septiņdesmit euro) apmērā no 

Salacgrīvas novada privatizācijas fonda līdzekļiem individuālam atbalsta projektam 

“Radīts Salacgrīvas novadā 2017”, tai skaitā: 

1.1.  EUR 1’350 telpu nomas maksas un elektrības izdevumu segšanai; 

1.2.  EUR 2’820 divu darbinieku minimālās algas nodrošināšanai. 

2. Slēgt līgumu ar Salacgrīvas novada biedrību “Mežābele” par finansējuma piešķiršanu 

EUR 2’820 projekta “Radīts Salacgrīvas novadā 2017” īstenošanai – Salacgrīvas novadā 

radīto produktu un pieejamo pakalpojumu atpazīstamības veicināšanai, un finansējuma 

atskaites iesniegšanu. 

3. Projekta realizācijas laiks:  01.01.2017.-31.03.2017. 

4. Noteikt atbildīgo par projekta īstenošanu un koordinēšanu – Salacgrīvas novada domes 

Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāju Dzintru Eizenbergu. 

5. Lai nodrošinātu projekta “Radīts Salacgrīvas novadā” turpmāku īstenošanu pēc 

31.03.2017., uzdot Salacgrīvas novada domes Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājai 

Dzintrai Eizenbergai uz 2017.gada janvāra Finanšu un Attīstības komitejas sēdēm 

sagatavot nepieciešamo dokumentāciju projekta turpmākai realizācijai un konkursa 

“Radīts Salacgrīvas novadā” izsludināšanai.  

 

Lēmums Nr.522. Iesniegums uz 1 lp. un pārskats uz 2 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

67. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B-1 "Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017. gada pamata un 

speciālo budžetu" apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa, D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs, J.Cīrulis, N.Tiesnesis; 

izsakās I.Lazdiņa, D.Lejniece; jautājumus uzdod un izsakās U.Jēgers) 

 

U.Jēgers jautā, vai 2017.gadā ir plānota infrastruktūras sakārtošana Transporta ielā, Salacgrīvā? 

D.Straubergs atbild – jā. 

 

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 

2016.gada 12.oktobra, 31.oktobra, 10.novembra, 14.decembra un 21.decembra Finanšu komitejas 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, 

Edmunds Birkenbergs, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, 

Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Anda Alsberga), Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017.gada 

pamata un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-1 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai 

elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 
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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.523. Pielikums uz 23 lp. pievienots protokolam. 

 

 

68. § 

Par Salacgrīvas novada domes iestādes „Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” sniegtā ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas apstiprināšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr.B-1 "Par Salacgrīvas novada pašvaldības 

2017. gada pamata un speciālo budžetu", kas apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 

28.12.2016. lēmumu Nr.523, pašvaldības iestādē “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” veiktajiem 

aprēķiniem iesniegums reģ. Nr. 3-18-513 no 20.12.2016. un 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 2016.gada 21.decembra Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds 

Birkenbergs, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt maksu par vienai personai sniegtajiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas sniegtajiem pakalpojumiem 1 (vienā) dienā pašvaldības iestādē “Veco ļaužu mītne 

“Sprīdīši”” 17.64 euro. 

 

Lēmums Nr.524. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

69. § 

Par III Ziemeļvidzemes Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursa nolikuma 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 12.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

un 2016.gada 14.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Andris Zunde, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, 

Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt III Ziemeļvidzemes Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursa nolikumu 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.525. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

70. § 

Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta galda tenisā nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 12.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

un 2016.gada 14.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 
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(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Andris Zunde, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, 

Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada atklātā čempionāta galda tenisā nolikumu saskaņā ar 

pielikumu. 

 

Lēmums Nr.526. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

71. § 

Par “Amberrace swimrun 2017” nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 12.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

un 2016.gada 14.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Andris Zunde, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, 

Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt “Amberrace swimrun 2017” nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.527. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

72. § 

Par Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem “Kortu valdnieks” nolikuma 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 12.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

un 2016.gada 14.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Andris Zunde, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, 

Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem “Kortu valdnieks” nolikumu 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.528. Pielikums uz  lp. pievienots protokolam. 

 

73. § 

Par Salacgrīvas novada Lieldienu kausa izcīņas 64 lauciņu dambretē nolikuma 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 12.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

un 2016.gada 14.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Andris Zunde, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, 

Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada Lieldienu kausa izcīņas 64 lauciņu dambretē nolikumu 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.529. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 
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74. § 

Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta šautriņu mešanā nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 12.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

un 2016.gada 14.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Andris Zunde, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, 

Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada atklātā čempionāta šautriņu mešanā nolikumu saskaņā ar 

pielikumu. 

 

Lēmums Nr.530. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

75. § 

Par Salacgrīvas novada domes atklātā čempionāta burāšanā nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 12.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

un 2016.gada 14.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Andris Zunde, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, 

Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada domes atklātā čempionāta burāšanā nolikumu saskaņā ar 

pielikumu. 

 

Lēmums Nr.531. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

76. § 

Par Liepupes florbola čempionāta 3:3 nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 12.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

un 2016.gada 14.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Andris Zunde, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, 

Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt Liepupes florbola čempionāta 3:3 nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.532. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

77. § 

Par Salacgrīvas novada kausa izcīņas basketbolā nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 12.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

un 2016.gada 14.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Andris Zunde, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, 

Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  
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Apstiprināt Salacgrīvas novada kausa izcīņas basketbolā nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.533. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

78. § 

Par Salacgrīvas novada atklātā čempionāta zolē nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 12.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

un 2016.gada 14.decembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Andris Zunde, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, 

Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt Salacgrīvas novada atklātā čempionāta zolē nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.534. Pielikums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

79. § 

Par 2017.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma apstiprināšanu 

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. 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 14.decembra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti 

balsojot: PAR- 9 deputāti (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Andris Zunde, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Māris Trankalis), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis balsojumā nepiedalās, 

pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2017.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikumu saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:  

2.1.Komisijas priekšsēdētājs - Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.  

2.2.Komisijas locekļi: 

2.2.1.Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars Ķemers; 

2.2.2.Salacgrīvas novada domes deputāte Lija Jokste; 

2.2.3.Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības centra vadītāja Dzintra Eizenberga; 

2.2.4.Salacgrīvas novada domes deputāts Normunds Tiesnesis. 

       2.3.Komisijas sekretārs – Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore 

 Solvita Kukanovska. 

 

Lēmums Nr.535. Pielikums uz 8 lp. pievienots protokolam. 

 

80. § 

Par priekšlikumu par Salacgrīvas novada domei piederošo sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Limbažu slimnīca” kapitāla daļu pārdošanu 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs, J.Cīrulis, A.Zunde) 

 

Likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums”  

138.panta pirmā daļa nosaka, ka lēmumu par kapitāla daļu pārdošanu pieņem attiecīgās publiskās 
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personas augstākā lēmējinstitūcija. Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar 2016.gada 21.decembra 

Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, 

Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Andris Zunde, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, 

Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

 Izteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Limbažu slimnīca” (Reģ. Nr. 40003361616, 

juridiskā adrese: Klostera iela 3, Limbaži, Limbažu novads) dalībniekiem Limbažu novada 

pašvaldībai, Alojas novada pašvaldībai un Krimuldas novada domei priekšlikumu izskatīt jautājumu 

par ieinteresētību iegādāties Salacgrīvas novada domei piederošās sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Limbažu slimnīca” kapitāldaļas. 

 

Lēmums Nr.536.  

 

 

81. Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

81.1. § 

Par pašvaldības zemes gabala daļas Ganību ielā 4, Salacgrīvā iznomāšanu 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga, D.Straubergs; izsakās K.Ķemers) 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts biedrības “SALACGRĪVAS ZVEJAS PRODUKTU 

RAŽOTĀJU ORGANIZĀCIJA”, reģ. Nr.40008259551, valdes priekšsēdētāja Kārļa Kleina 

2016.gada 27.decembra iesniegums (reģistrēts 2016.gada 27.decembrī ar reģ. Nr.3-16.1/894) par 

pašvaldības zemes gabala daļas 7600 kv.m. iznomāšanu Salacgrīvā, Ganību ielā 4 ar kadastra apz. 

6615 008 0014 zivju miltu un eļļas ražotnes būvniecībai. 

Zemes gabals Ganību ielā 4, Salacgrīvā, kadastra Nr.6615 008 0014 ir pašvaldības zemes 

gabals ar kopējo platību 49 9010 kv.m, kas reģistrēts zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000169585. 

 Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 „Par 

Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu apstiprināšanu” 

(protokols Nr.5; 28.§), zemes gabals paredzēts tehniskajām teritorijām.. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas 

novada domes 2013.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 5.punktu, atklāti balsojot: PAR- 11 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Edmunds Birkenbergs, Andris Zunde, 

Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, 

Māris Trankalis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt uz 30 (trīsdesmit) gadiem biedrībai “SALACGRĪVAS ZVEJAS PRODUKTU 

RAŽOTĀJU ORGANIZĀCIJA”, reģ. Nr.40008259551 ar apbūves tiesībām zemes 

gabala daļu Ganību ielā 4 ar kadastra apz. 6615 008 0014 (7600 kv.m platībā), saskaņā 

ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju. 

2. Zemes gabals tiek iznomāts ar apbūves tiesībām -  zivju miltu un eļļas ražotnes 

būvniecībai. 

3. Nomniekam ir tiesības celt uz iznomātā zemes gabala ēkas (būves) kā patstāvīgus 

īpašuma objektus. 

4. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta saistošo 

noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību 

Salacgrīvas novadā” 5.punktā noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas 

iznomāti ar apbūves tiesībām. 
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5. Papildus zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā 

īpašuma nodokli. 

6. Līgumā paredzēt šādus nosacījumus: 

6.1. Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. decembrim uzcelt un nodot 

ekspluatācijā nomas Līgumā paredzētās ēkas (būves). 

6.2. Ja Nomnieks nav šī lēmuma 6.1. nosacījumu, iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt 

nomas līgumu un izbeigt apbūves tiesību. 

7. Apstiprināt nomas līguma projektu saskaņā ar pielikumu Nr.2.  

 

Lēmums Nr.537. Pielikumi uz 3 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 18:00. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (30.12.2016.) 

 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (30.12.2016.) 


