
Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku 

personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 
 

 

       LATVIJAS  REPUBLIKA 

SALACGRĪVAS NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV – 4033;  

tālrunis sekretārei: 64 071 973; fakss: 64 071 993; e-pasts: dome@salacgriva.lv 
 

SĒDES  PROTOKOLS 
Nr. 1 

 

Salacgrīvā         2018.gada 17.janvārī  

          

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

  

Darba kārtība: 

1. Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..] 

2. Par paredzētās darbības “Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūve” akceptēšanu 

3. Par Limbažu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu 

4. Par 7.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu festivāla – konkursa „Sudraba kaija 

2018” nolikuma apstiprināšanu 

5. Par “IV Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss” nolikuma 

apstiprināšanu 

6. Par Salacgrīvas novada domes 2018.gada čempionāta burāšanā Optimist un Laser klasēs 

nolikuma apstiprināšanu 

7. Par 2013.gada 27.decembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/98 pagarināšanu zemes gabalā 

“Cilpas”, Liepupes pagastā 

8. Par daļu zemes gabala  “Bocmaņa laukums 4”, Salacgrīvā nodošanu apakšnomā 

9. Par 2014.gada 1.decembra īres līguma 8-2.6/54 īpašumā [..] neatjaunošanu 

10. Par 2016.gada 28.novembra dzīvokļa īres līguma 8-2.6/23 īpašumā [..] atjaunošanu 

11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Tūjas skola”, Liepupes pagastā Salacgrīvas novadā  

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rožābeles”,Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

atsavināšanu 

13. Par projekta „Ainažu mola laipas atjaunošana” iesniegšanu 

14. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15.novembra lēmumā Nr.396 „Par 

pašvaldības finansējumu brīvo līdzekļu izlietojumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta 

skolai 2017.gadā” 

15. Par pabalsta piešķiršanu no Humanitārā palīdzības fonda 

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

17. Par Sociālā dienesta vadītāja atbrīvošanu no amata un vadītāja pienākumu izpildītāja 

iecelšanu 

18. Par saistošo noteikumu Nr. B–16 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017. gada pamata 

un speciālā budžeta izpildi” apstiprināšanu 

19. Par saistošo noteikumu Nr. B–2 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 

28.decembra saistošajos noteikumos Nr. B-1 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 

2018.gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

20. Papildus darba kārtības jautājumi: 

20.1. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam 

mailto:dome@salacgriva.lv
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Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita 

Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada 

domes ekonomiste, Digna Būmane – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma speciāliste, 

Ilona Jēkabsone – Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes 

vadītājs, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte, Ilga Tiesnese – 

Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja, Gunta Kristiņa – Salacgrīvas novada 

domes personāla speciāliste. 

 

Nepiedalās- deputāte Lija Jokste (personiski iemesli) 

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 19 jautājumiem un 1 

papildus darba kārtības jautājumu. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita 

Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants 

Jirgensons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto 

darba kārtību. 

 

 

1.§ 

Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..] 

(ziņo I.Cīrule; debatēs piedalās D.Melnalksnis, J.Cīrulis, A.Jankovska, D.Straubergs, I.Balode; 

izsakās I.Cīrule) 

 

Plkst.15:03 uz domes sēdi ierodas deputāts J.Lipsbergs. 

Plkst.15:05 uz domes sēdi ierodas deputāte A.Jankovska. 

 

Salacgrīvas novada dome, izskatījusi [..] 2017.gada 8.decembra būvniecības iesniegumu, 

kurš ir saņemts Salacgrīvas novada būvvaldē 2017.gada 8.decembrī un reģistrēts ar Nr. 13-7.1/72 

(turpmāk – Būvniecības ieceres iesniegums), konstatē sekojošo. 

Būvniecības ieceres iesniegumā būvniecības ierosinātāja [..] lūdz atļaut nojumes ar apbūves 

laukumu 85 m2 būvniecību (legalizāciju) nekustamajā īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpstošajā 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..]. 

Saskaņā ar Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.286 datiem, nekustamajā 

īpašumā [..], kadastra Nr.[..], ietilpst zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem [..] un uz tām esošas 

ēkas (turpmāk – Nekustamais īpašums). Nekustamā īpašuma kopīpašnieki ir [..]. Ir noslēgta un 

zemesgrāmatā reģistrēta vienošanās par kopīpašuma lietošanas kārtību. 

Būvniecības likuma 18.panta otrā daļa nosaka, ka būvdarbi, kas ir uzsākti vai tiek veikti bez 

būvatļaujas vai pirms tam, kad būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā izdarīta 

atzīme par attiecīgo nosacījumu izpildi, gadījumos, kad attiecīgie lēmumi saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem ir nepieciešami, kā arī būvdarbi, kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu prasībām, ir 

kvalificējami kā patvaļīga būvniecība.  

Salacgrīvas novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 2016.gada 17.februārī apsekoja 

Nekustamo īpašumu un konstatēja, ka zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..] ir izbūvētas 
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kāpnes un nojume, kurām Būvvalde nav izdevusi būvatļauju un nav izdarījusi būvatļaujā atzīmes 

par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, un nojumes būvniecība ir 

kvalificējama kā patvaļīgā būvniecība. Apsekošanas rezultāti ir apkopoti Būvvaldes 2016.gada 

29.februāra Atzinumā par būves pārbaudi Nr.13-13-1. Tika veikta objekta fotofiksācija.  

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] 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 ir lauksaimniecības un 

lauku apbūves teritorija, kur cita starpā ir atļauta palīgēku būvniecība. Nojumes (ar būves paredzēto 

lietošanas veidu 1274) būvniecības iecere atbilst Teritorijas plānojumam.  

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] ir tieša piekļuve pašvaldības koplietošanas 

ceļam. Teritorijas plānojuma 4.4.punktā ir noteikts, ka drīkst izmantot tikai tādu zemes gabalu, 

kuram ir nodrošināta piebraukšana. 

Būvniecības likuma 17. panta pirmā daļa nosaka, ka būvdarbus drīkst uzsākt pēc tam, kad 

būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, 

būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un būvatļauja kļuvusi neapstrīdama. 

Likuma Būvniecības likums (turpmāk - Būvniecības likums) 18.panta piektā daļa nosaka, ka 

ja būvinspektors saskaņā ar šā panta ceturtās daļas 1.punktu konstatē patvaļīgu būvniecību, viņš 

aptur būvdarbus un uzraksta attiecīgu atzinumu, bet iestāde pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 

1) par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, ja konkrētā objekta būvniecību attiecīgajā teritorijā 

nepieļauj normatīvie akti vai būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par 

projektēšanas nosacījumu izpildi — neatkarīgi no apstākļiem, kādēļ attiecīgā darbība nav tikusi 

veikta; 

2) par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes, 

bet gadījumos, kad patvaļīgas būvniecības rezultātā nodarīts kaitējums videi, — arī pēc tā 

novēršanas vides un dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja lēmums 

par atļauju veikt būvniecību būvvaldes noteiktajā termiņā netiek izpildīts, būvvalde var lemt par 

iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. 

Nojume ir uzbūvēta Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas 

teritorijā, uz kuru attiecas Aizsargjoslu likuma 36.panta otrajā daļā noteiktie aprobežojumi, kas 

nosaka, ka krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem 

aprobežojumiem aizliegts celt jaunas ēkas un būves un paplašināt esošās, izņemot gadījumus, kad 

saskaņojot ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi un atbilstoši vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumam tiek cita starpā būvētas palīgēkas pie esošajām dzīvojamām 

ēkām vai būvēm. Zemes vienība atrodas arī kompleksā dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā 

jūrmala” teritorijā. 

Ēku un būvju būvniecībai, pārbūvei, atjaunošanai un restaurācijai Baltijas jūras un Rīgas 

jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā ir nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi 

novērtējums saskaņā ar LR 1998.gada 14.oktobra likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 

(turpmāk – Likums par IVN) 2.pielikuma “Darbības, kurām nepieciešams sākotnējais izvērtējums” 

11.punkta 12.apakšpunktu.  

2016.gada 1.martā Būvvalde nosūtīja vēstuli Nr.13-15.1.1-52 VVD Valmieras reģionālajai 

vides pārvaldei (turpmāk – Valmieras RVP) ar lūgumu izvērtēt videi nodarīto kaitējumu un sniegt 

viedokli par iespēju atļaut nojumes būvniecību (legalizāciju) Būvniecības likuma 18.panta piektās 

daļas kārtībā. 

2016.gada 16.marta atbildes vēstulē Nr. 8.5.-20/591 Valmieras RVP informēja, ka 

2015.gada 24.septembrī ir izdevusi [..] Atteikumu Nr.VA15TA0216 izsniegt tehniskos noteikumus 

nojumes būvniecībai Nekustamajā īpašumā, jo tehniskie noteikumi ir izdodami paredzētajām 
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darbībām, bet nojumes būvniecība ir jau notikusi, un ir veikta pretrunā ar vides aizsardzības 

normatīvo aktu prasībām. [..] Atteikumu Nr.VA15TA0216 ir apstrīdējusi Vides pārraudzības valsts 

birojam, kas nolēmis Atteikumu Nr.VA15TA0216 atstāt negrozītu.  

Iesniegumam pievienots SIA “VZS Birojs”, reģ. Nr. 40003951238, izstrādāts “Sugu un 

biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums”, kurā cita starpā ir sniegts atzinums, ka esošas būves 

nojumes ietekme uz dabas vidi apsekošanas brīdī ir nenozīmīga (sertificēts eksperts E.Grolle, sert. 

Nr. 003).  

Iesniegumam ir pievienots arī SIA “Geo Consultants”, reģ. Nr. 40003340949, izstrādāts 

“Inženierģeoloģiskās situācijas novērtējums zemes vienībā ar kadastra Nr. [..]”, kurā cita starpā ir 

secinājums, ka inženierģeoloģiskie risku faktori būves ekspluatācijai ir nenozīmīgi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas 

1.punkta nosacījumiem, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr. 529 “Ēku 

būvnoteikumi” 28.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.337 “Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” 2.punktu, un saskaņā ar 

2018.gada 10.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, 

Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra 

Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

Uzdot [..] atjaunot iepriekšējo stāvokli un nojaukt patvaļīgi uzbūvēto nojumi nekustamajā 

īpašumā [..], kadastra Nr. [..], ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..]. 

 

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.1. Administratīvais akts uz 2 lp., iesnieguma un tam pievienoto atzinumu kopijas uz 12 

lp., Salacgrīvas novada būvvaldes 2016.gada 29.februāra Atzinuma Nr.13-13-1 par būves pārbaudi 

kopija uz 4 lp., Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes 2016.gada 16.marta 

vēstule Nr.8.5.-20/591 uz 2 lp. un fotofiksācija uz 1 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

2. § 

Par paredzētās darbības “Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūve” akceptēšanu 

(ziņo J.Cīrulis; debatēs piedalās A.Jankovska, D.Straubergs; izsakās I.Cīrule) 

 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 24.novembrī saņemta Salacgrīvas ostas pārvaldes (reģ. 

Nr. 90000462446, juridiskā adrese: Pērnavas iela 3, Salacgrīva) 2017.gada 24.novembra vēstule Nr. 

1-38/169 “Par paredzētās darbības “Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūve” akceptēšanu” un 

iesniegums par paredzētās darbības akceptēšanu, kā arī vēstulei pievienotie dokumenti. Saskaņā ar 

likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta pirmo daļu, 2015.gada 13.janvāra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.18  “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē” 

74.punktu, Salacgrīvas ostas pārvalde ir iesniegusi Salacgrīvas novada domei dokumentus 

paredzētās darbības - Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūves akceptēšanai.  

Saskaņā ar likuma  “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.pantu, lai saņemtu atļauju uzsākt 

ziņojumā paredzēto darbību, pēc atzinuma saņemšanas ierosinātājam, kas šajā gadījumā ir 

Salacgrīvas ostas pārvalde, ir jāsaņem lēmums par paredzētās darbības akceptu. Šo lēmumu saskaņā 
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ar likuma  “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.pantu pieņem attiecīgā valsts institūcija, 

pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija. Saskaņā ar 2015.gada 13.janvāra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.18  “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē” 

74.punktu, paredzētās darbības ostas teritorijā akceptē ostas pārvalde un attiecīgā pašvaldība.  

Izvērtējot SIA “Eiroprojekts” 2015.gada septembrī sagatavoto ziņojumu par Salacgrīvas 

ostas un priekšostas rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējumu, Vides pārraudzības valsts biroja 

2015.gada 18. decembra atzinumu Nr.13 par Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūves ietekmes uz 

vidi novērtējuma ziņojumu, pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.pantu, 

2015.gada 13.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.18  “Kārtība, kādā novērtē paredzētās 

darbības ietekmi uz vidi un akceptē” 74.punktu, un saskaņā ar 2018.gada 10.janvāra Attīstības 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona 

Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1. Atļaut Salacgrīvas ostas pārvaldei uzsākt paredzēto darbību “Salacgrīvas ostas un 

priekšostas pārbūve”. 

2. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.403 “Par 

paredzētās darbības “Salacgrīvas ostas un priekšostas rekonstrukcija” akceptēšanu. 

 

Lēmums Nr.2.  

 

3. § 

Par Limbažu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu 

(ziņo J.Cīrulis; debatēs piedalās J.Lipsbergs; izsakās D.Straubergs) 

 

Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par 

lēmuma projektu vada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis. 

 

Pamatojoties uz Limbažu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 14.11.2017. 

sēdes lēmumu, Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par pašvaldības sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības komisijām” 5., 7. un 9.punktu un likuma “Civilās aizsardzības un katastrofas 

pārvaldīšanas likums” 11. panta pirmās daļas 2. punktu, saskaņā ar 2018.gada 10.janvāra Attīstības 

un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Andris Zunde, Ilona Balode, 

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11.pantu, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

Apstiprināt Limbažu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā: 

1.    Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Zemmers, Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs. 

2. Komisijas priekšsēdētāja 1. vietnieks: Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētājs. 

3.    Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:  

3.1. Valdis Bārda, Alojas novada domes priekšsēdētājs; 

3.2. Arnis Banders, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes 

Limbažu daļas komandieris. 

4.   Komisijas locekļi: 

4.1.  Ilze Maksima, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Limbažu neatliekamās 

medicīniskās palīdzības brigāžu punkta vecāko ārsta palīgs; 
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4.2. Evita Beitiņa, Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību profilakses un 

pretepidēmijas pasākumu nodaļas epidemioloģe; 

4.3. Dina Līte – Zaķe, Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles 

departamenta Vidzemes kontroles nodaļas vides veselības analītiķe; 

4.4. Mareks Samohvalovs, Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļpierīgas pārvaldes vadītājs;  

4.5. Ivo Viļķins, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Limbažu iecirkņa Kārtības 

policijas nodaļas priekšnieks; 

4.6. Valdis Auziņš, Limbažu novada pašvaldības policijas priekšnieks; 

4.7. Oskars Mitrevičs, Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Skultes I kategorijas nodaļas 

priekšnieks majors; 

4.8. Andris Pjatuņins, Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 27. Kājnieku bataljona 

Kaujas atbalsta rotas Mīnmetēju vada komandieris, virsleitnants; 

4.9. Juris Dārziņš, Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 27. Kājnieku bataljona Kaujas 

atbalsta rotas Mīnmetēju vada seržants, kaprālis; 

4.10. Astra Boķe, Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecības virsmežzine; 

4.11. Līga Zvirbule, Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes direktora 

vietniece, Kontroles daļas vadītāja; 

4.12. Juris Paeglis, AS “Sadales tīkls” Ekspluatācijas funkcijas Ziemeļu Ekspluatācijas daļas 

Limbažu nodaļas vadītājs. 

4.13. Dzintars Suts, AS “Augstsprieguma tīkls” Apakšstaciju dienesta 70.apakšstaciju 

grupas vadītājs; 

4.14. Aigars Andžs, SIA “Limbažu slimnīca” saimniecības vadītājs; 

4.15. Jānis Stahovskis, SIA “Latvijas Propāna gāze” Vidzemes reģionālās pārvaldes 

direktors. 

 

Lēmums Nr.3. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

4. § 

Par 7.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu festivāla – konkursa  

„Sudraba kaija 2018” nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo E.Keisele; izsakās A.Zunde) 

 

Pamatojoties uz Liepupes pagasta tautas nama vadītāja A.Zundes priekšlikumu, saskaņā ar 

2018.gada 8.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 10.janvāra 

Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, 

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Andris Zunde balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu 

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

 

 Apstiprināt 7.Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu festivāla - konkursa „Sudraba 

kaija 2018” nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.4. Pielikums uz 6 lp. pievienots protokolam. 

 

5. § 

Par “IV Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss” 

nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo E.Keisele; izsakās K.Borozdina) 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada Mūzikas skolas direktores K.Borozdinas priekšlikumu, 

saskaņā ar 2018.gada 8.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 
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10.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Andris Zunde, Ilona Balode, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Katrīna Borozdina balsojumā nepiedalās, pamatojoties 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

 Apstiprināt “IV Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss” nolikumu 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums Nr.5. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

6. § 

Par Salacgrīvas novada domes 2018.gada čempionāta burāšanā 

Optimist un Laser klasēs nolikuma apstiprināšanu 

(izsakās K.Močāns) 

 

Pamatojoties uz 2018.gada 8.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

2017.gada 10.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita 

Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Kristaps Močāns balsojumā 

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

11.pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Salacgrīvas novada domes 2018.gada čempionāta burāšanā Optimist un Laser 

klasēs nolikumu saskaņā ar pielikumu.  

2. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.474 “Par Salacgrīvas 

novada domes 2018.gada čempionāta burāšanā Optimist un Laser klasēs nolikuma 

apstiprināšanu” (protokols Nr.16; 69.§). 

 

Lēmums Nr.6. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

7. § 

Par 2013.gada 27.decembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/98 pagarināšanu zemes gabalā 

“Cilpas”, Liepupes pagastā 

 

Salacgrīvas novada domē saņemts [..] 2017.gada 14.decembra iesniegums (reģ. Nr.3-

16.2/843) par 2013.gada 27.decembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/98 pagarināšanu zemes gabalā 

“Cilpas”, Liepupes pagastā, jo līguma darbības termiņš ir līdz 2018.gada 17.janvārim. 

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

novada domes 20.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 2.punktu, saskaņā ar 2018.gada 10.janvāra Attīstības 

un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris 

Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1. Pagarināt uz 10 gadiem 2013.gada 27.decembra zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/98 par daļu 

no zemes gabala “Cilpas”, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0602 1120 kv.m platībā 

iznomāšanu sakņu dārza izmantošanai. 

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās 

kadastrālās vērtības par katru iznomāto zemes gabalu, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada 

domes saistošajos noteikumos Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo nomas maksu 2. punktā 

noteikto zemes gabaliem, kas tiek iznomāti sakņu dārza izmantošanai. 

3. Liepupes pagasta pārvaldei izdarīt grozījumus 2013.gada 27.decembrī noslēgtajā zemes 

nomas līgumā Nr. 8-2.1/98. 

 

Lēmums Nr.7. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam. 

 

 

8. § 

Par daļu zemes gabala “Bocmaņa laukums 4”, Salacgrīvā nodošanu apakšnomā 

(ziņo D.Būmane; debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs, I.Balode; izsakās I.Cīrule) 

 

Salacgrīvas novada domē 2017.gada 13.decembrī saņemts SIA “ENERGOLUX service”, 

reģ. Nr.40103928401 direktores Ilzes Indriksones - Gromovas  iesniegums (reģistrēts 2017.gada 

13.decembrī Nr.3-16.2/840) par daļu no zemes gabala “Bocmaņa laukums 4” nodošanu apakšnomā 

mobilās kafejnīcas darbības nodrošināšanai. 

Zemes gabala daļu “Bocmaņa laukums 4”, Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz. 6615 

001 0084 ar 2007.gada 29.novembra zemes nomas līgumu Nr. 3-25.3/377 Salacgrīvas ostas 

pārvalde ir iznomājusi Salacgrīvas novada pašvaldībai gājēju promenādes izbūvei. 

2018.gada 8.janvārī noslēgta vienošanās Nr. 3-25.3/6 ar Salacgrīvas ostas pārvaldi par 

grozījumiem 2007.gada 29.novembra zemes nomas līgumā Nr. 3-25.3/377. Saskaņā ar noslēgtās 

vienošanās nosacījumiem, Salacgrīvas novada domei ir tiesības nodot apakšnomā tai iznomātā 

zemes gabala daļu “Bocmaņa laukums 4”, Salacgrīvā. 

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

novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” punktā Nr.5, ņemot vērā 2018.gada 10.janvāra 

Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

  

1. Nodot apakšnomā SIA „ENERGOLUX service”, Reģ. Nr.40103928401 līdz 2028.gada 

23.maijam daļu no zemes  gabala “Bocmaņa laukums 4”, zemes vienības kadastra apz. 6615 

001 0084 150 kv.m platībā, saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu, pielikums Nr.1. 

2. Zemes gabals tiek nodots apakšnomā ar tiesībām novietot uz tā īslaicīgās lietošanas būvi 

(mobilo kafejnīcu).  

3. Noteikt zemes apakšnomas maksu gadā 2% no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāku kā Saistošo noteikumu Nr.5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” punktā Nr.5 noteikto minimālo nomas 

maksu zemes gabaliem, kas iznomāti ar apbūves tiesībām. 

4. Papildus 3. punktā noteiktajai zemes apakšnomas maksai nomnieks maksā pievienotās 

vērtības un nekustamā īpašuma nodokli. 

 

Lēmums Nr.8. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam. 
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9. § 

Par 2014.gada 1.decembra īres līguma 8-2.6/54 īpašumā [..] neatjaunošanu 

(ziņo I.Balode) 

[..] 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka pašvaldība var sniegt palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajos 

gadījumos, to, ka [..] neatbilst nevienai no likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

14.pantā noteiktajām personu kategorijām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām, 

un Salacgrīvas novada pašvaldība saistošajos noteikumos nav noteikusi citu personu kategorijas, 

kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā, saskaņā ar 2018.gada 8.janvāra Sociālo un 

veselības jautājumu komitejas, 2018.gada 10.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, 

atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

Atteikt [..] sniegt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un neatjaunot 2014.gada 

1.decembrī noslēgto īres līgumu Nr. 8-2.6/54 uz dzīvojamām telpām [..] ar [..] par ar istabu [..] 

īri. 

 

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.9. Administratīvais akts uz 1 lp., iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes 

sociālā dienesta atzinumi un tiem pievienoto dokumentu kopijas uz 6 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

10. § 

Par 2016.gada 28.novembra dzīvokļa īres līguma 8-2.6/23 īpašumā [..] atjaunošanu 

[..] 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā to, ka likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

5.panta pirmā daļa nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”,  

ņemot vērā 2013.gada 25.septembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 448 „Par pašvaldības 

dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu”, punktu 1.3., saskaņā ar 2018.gada 8.janvāra Sociālo 

un veselības jautājumu komitejas, 2018.gada 10.janvāra Attīstības un Finanšu komiteju 

atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, 

Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atjaunot 2016.gada 28.novembra dzīvokļa īres līguma 8-2.6/23 uz dzīvokli [..] ar [..] ar 

platību 40,8 kv.m. 

2. Noteikt īres maksu par 1 kv.m mēnesī EUR 0,14. 

3. Noteikt, ka īres maksa maksājama par faktisko periodu, tas ir no 2017.gada 1.decembra.   

4. Noteikt īres līguma termiņu 6 mēneši no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.10. Iesniegums uz 1 lp. un Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta atzinums uz 1 lp. 

pievienoti protokolam. 
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11. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Tūjas skola”, Liepupes pagastā Salacgrīvas novadā  

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(debatēs piedalās D.Straubergs; izsakās D.Būmane) 

D.Straubergs ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu, lai izskatītu iespējas paplašināt izsoles objektu, 

pievienojot blakus esošo zemes gabalu. 

Deputāti atbalsta D.Strauberga priekšlikumu. 

Citu priekšlikumu, ierosinājumu nav. 

 

 Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balstot par priekšlikumu atlikt jautājumu par 

pašvaldības nekustamā īpašuma “Tūjas skola”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

 

Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona 

Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu par 

pašvaldības nekustamā īpašuma “Tūjas skola”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

  

Lēmums Nr.11. Lēmuma projekts uz 5 lp. pievienots protokolam. 

 

 

12. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rožābeles”,Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā atsavināšanu 

 

Nekustamais īpašums “Rožābeles”, Liepupes pagastā, īpašuma kadastra Nr. 6660 009 0611, 

sastāv no zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0596 5,43 ha platībā, kas ir pašvaldībai piederošs 

un reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000571689. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, likuma „Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likums”, saskaņā ar 2018.gada 10.janvāra Attīstības un Finanšu 

komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona 

Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

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

 

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Rožābeles”, Liepupes pagastā, kadastra Nr.6660 009 0611. 

2. Nekustamā īpašuma nodaļai veikt visas darbības, kas  saistītas ar īpašuma tirgus vērtības 

noteikšanu. 

 

Lēmums Nr.12.  

 

13. § 

Par projekta „Ainažu mola laipas atjaunošana” iesniegšanu 

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

 

Pamatojoties uz 2018.gada 10.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 

deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis 

Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, 
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Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iesniegt projekta pieteikumu „Ainažu mola laipas atjaunošana” Latvijas vides aizsardzības 

fonda projektu konkursu vadlīnijas “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātes “Publisko ūdeņu 

pārvaldība” apakšaktivitātē 3.2.3. Jaunas infrastruktūras izveide, t.sk., atbilstoši universālā 

dizaina principiem, esošās infrastruktūras atjaunošana/uzturēšana publisko ūdeņu vides 

pieejamības nodrošināšanai, labiekārtošanai, drošības pasākumu nodrošināšanai un 

antropogēnās slodzes samazināšanai. 

2. Noteikt projekta pieteikuma kopējās izmaksas 55000 EUR 

3. Pašvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā no kopējām projekta izmaksām, t.i. 5500 EUR (pieci 

tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi). 

 

Lēmums Nr.13. Informācija uz 1 lp. pievienota protokolam. 

 

 

14. § 

Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 15.novembra lēmumā Nr.396  

„Par pašvaldības finansējumu brīvo līdzekļu izlietojumu Limbažu un Salacgrīvas novadu 

sporta skolai 2017.gadā” 

(ziņo E.Keisele; debatēs piedalās D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas nolikuma 60.punktu, Limbažu un 

Salacgrīvas novadu sporta skolas direktores D.Zaļupes 2018.gada 9.janvāra iesniegumu (reģistrēts 

(reģ.Nr.3-18/29), atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona 

Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ izdarīt šādus 

grozījumus 2017.gada 15.novembra lēmumā Nr.396 „Par pašvaldības finansējumu brīvo līdzekļu 

izlietojumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2017.gadā”: 

 

1. Izslēgt lēmuma 2.punktu. 

2. Lēmuma 1. punktu izteikt jaunā redakcijā: 

“1. Atļaut 2017.gada brīvos līdzekļus EUR 1754.37 izmantot kapitālajiem ieguldījumiem – 

lielā inventāra iegādei, sporta materiāli tehniskās bāzes pilnveidei un attīstībai. ” 

 

Lēmums Nr.14. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

15. § 

Par pabalsta piešķiršanu no Humanitārā palīdzības fonda 

(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās E.Keisele) 

 

Pamatojoties uz 2008.gada 17.novembrī noslēgto Nodomu protokolu, kas parakstīts starp 

Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domi, kuras saistību un tiesību pārņēmējs ir Salacgrīvas 

novada dome, un Handevitas pašvaldību ar mērķi veicināt sadarbību sociālajā jomā un uzlabot 

sociālo pakalpojumu kvalitāti un 2018.gada 10.janvārī saņemto Limbažu fonda valdes 

priekšsēdētājas Spīdolas Lielmanes iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/20) ar lūgumu līdzfinansēt 

Salacgrīvas mūzikas skolas audzēknei [..] nepieciešamā trīsriteņa ar elektromotoru iegādi EUR 372 

apmērā, saskaņā ar 2018.gada 10.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 

deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis 

Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, 
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Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu [..] trīsriteņa ar elektromotoru iegādei EUR 372 apmērā. 

2. Izmaksu veikt no Humanitārā palīdzības fonda līdzekļiem. 

 

Lēmums Nr.15. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

16. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta klubs „SALACA”” 

(ziņo I.Lazdiņa) 

 

Izskatījusi biedrības „Sporta klubs „SALACA”” (reģ. Nr.40008131762) valdes 

priekšsēdētāja M.Volksona 2017.gada 30.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/725), ņemot vērā 

2017.gada 20. decembra iesniegumā (Reģ.Nr. 3-16.2/852) sniegto skaidrojumu un lūgumu,  

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

organizācijas”, kas apstiprināts 17.09.2014. ar domes lēmumu Nr.321, saskaņā ar 2018.gada 

8.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2018.gada 10.janvāra. Finanšu 

komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, Andris Zunde, Ilona 

Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija 

Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), 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.16. Iesniegumi uz 5 lp. pievienoti protokolam. 

 

 

17. § 

Par Sociālā dienesta vadītāja atbrīvošanu no amata un vadītāja pienākumu izpildītāja 

iecelšanu 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz Sociālā dienesta vadītājas Anitas Holmas 2017.gada 28.decembra 

iesniegumu (reģ.Nr.5-13.1/31) par atbrīvošanu no vadītājas amata Sociālajā dienestā ar 2018.gada 

29.janvāri un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, ņemot vērā 2018.gada 

10.janvāra finanšu komitejās atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis Straubergs, 

Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita Kreituse, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

  

1. Atbrīvot no amata Sociālā dienesta vadītāju Anitu Holmu 2018.gada 29.janvārī, izbeidzot 

darba tiesiskās attiecības saskaņā ar Darba likuma 100.panta pirmo daļu. 
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2. Ar 2018.gada 30.janvāri iecelt par Sociālā dienesta vadītāja pienākumu izpildītāju sociālo 

darbinieku ar pilngadīgām personām Ingu Veidi uz 1 slodzi ar atalgojumu EUR 1216.00 

mēnesī, līdz Sociālā dienesta vadītāja apstiprināšanai amatā. 

 

 

Lēmums Nr.17.  

 

18. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–16 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017. gada pamata un 

speciālā budžeta izpildi” apstiprināšanu 

 

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 

2018.gada 10.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 14 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita 

Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, 

Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-16 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017.gada 

pamata un speciālā budžeta izpildi” (lēmuma pielikums Nr.1). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-16 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.18. Pielikums uz 22 lp. pievienots protokolam. 

 

 

19. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–2 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 

28.decembra saistošajos noteikumos Nr. B-1 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.gada 

pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa; debatēs piedalās J.Lipsbergs, D.Straubergs, J.Cīrulis, A.Jankovska; 

 izsakās I.Lazdiņa, K.Ķemers) 

 

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 

2018.gada 10.janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Marita 

Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Agra Jankovska), Salacgrīvas novada 

dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-2 ”Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 

28.decembra saistošajos noteikumos Nr.B-1 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.gada 

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

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-2 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.19. Pielikums uz 14 lp. pievienots protokolam. 

 

 

20.Papildus darba kārtības jautājumi: 

 

20.1. § 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam 

Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu un domes 

priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli, tāpēc, pamatojoties uz likuma „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par lēmuma projektu 

vada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos Evija 

Keisele. 

 

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja D.Strauberga 2018.gada 

10.janvāra iesniegumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Andris Zunde, Ilona Balode, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone, Marita Kreituse, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, 

Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma 

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

NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam ikgadējā atvaļinājuma 

daļu no 2018.gada 19.janvāra līdz 28.janvārim ieskaitot – vienu kalendāro nedēļu un trīs 

kalendārās dienas. 

2. Dagņa Strauberga atvaļinājuma laikā no 2018.gada 19.janvāra līdz 28.janvārim domes 

priekšsēdētāja pienākumus uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos 

Jānim Cīrulim, nosakot piemaksu par veikto darbu 30% no pamatalgas. 

 

Lēmums Nr.20. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:00. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (18.01.2018.) 

 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (18.01.2018.) 


