
 
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 

 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Salacgrīvā 

2013.gada 21.augustā Nr. 12 

           

Sēde sasaukta pulksten 10.00 

Sēdi atklāj pulksten 10.00 

  

Sēdi vada Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

protokolē – sekretāre – lietvede Ārija Mikša 

 

Domes sastāvs: 

1. Dagnis Straubergs piedalās 

2. Skaidrīte Eglīte  piedalās  

3. Jānis Cīrulis piedalās  

4. Sanita Šlekone  piedalās  

5. Anda Alsberga piedalās  

6. Māris Trankalis piedalās 

7. Andris Zunde piedalās 

8. Inga Čekaļina  piedalās 

9. Gints Šmits nepiedalās (darba pienākumi)  

10. Aleksandrs Rozenšteins nepiedalās (darba pienākumi) 

11. Lija Jokste  piedalās 

12. Aija Kirhenšteine piedalās 

13. Normunds Tiesnesis piedalās 

14. Ilona Balode piedalās 

 

Domes sēdē piedalās: 

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

domes padomniece juridiskos jautājumos, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu 

nodaļas vadītāja, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste – budžeta plānotāja, 

Aivars Krūmiņš – Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos, Jānis 

Auziņš – Salacgrīvas novada domes enerģētiķis  

 

D A R B A  K Ā R T Ī B A 

 

1. Par projekta iesniegšanu Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā projektu konkursā 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” un līdzfinansējuma 

nodrošināšanu 

 

1. § 

Par projekta iesniegšanu Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā projektu konkursā 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” un līdzfinansējuma 

nodrošināšanu 

 (ziņo D.Straubergs) 

A.Krūmiņš iepazīstina ar Salacgrīvas vidusskola energoauditu, informē, ka paredzēts mainīt visu 

skolas iekšējo apgaismojumu. 

J.Auziņš norāda, ka tiks sakārtots apgaismojums, plānots ietaupījums uz apgaismojumu 60%. 

mailto:dome@salacgriva.lv


A.Alsberga jautā, vai skolā ir tikai kvēlspuldzes? 

J.Auziņš informē, ka ir dažāda veida spuldzes. 

S.Šlekone norāda, ka skola nav siltināta, pašu izstrādātais projekts netika atbalstīts. 

A.Krūmiņš norāda, ka izstrādātajā ēkas energoaudita pārskatā viss precīzi atspoguļots. 

A.Alsberga jautā, vai šajā gadījuma ir jāņem kredīts? 

I.Lazdiņa atbild, ka jāņem kredīts Valsts kasē. 

I.Balode jautā par citām iespējām, ja nav LED apgaismojums, kāpēc nevar risināt kopā ar jūras 

siltuma projektu? 

A.Krūmiņš atbild, ka tas nedod punktus projektam, jo nav izmešu, ko samazināt, norāda, ka 

kontroltāmē ir iespējamas citas summas. 

A.Alsberga jautā, vai jau iepriekš šādā projektā pašvaldība ir startējusi? 

J.Cīrulis norāda, ka projekts ir lietderīgs, siltināšana ir nepieciešama. 

I.Balode aicina pievērst uzmanību tam, ka celtniecībā cenas sāk paaugstināties. 

A.Alsberga jautā, kas notiks tādā gadījumā, ja līdzfinansējuma nebūs? 

D.Straubergs atbild, ka tādā gadījumā būs jāgaida jauns projekts.  

  

Deputātiem balsojot: PAR- 13 (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris 

Zunde, Māris Trankalis, Normunds Tiesnesis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda 

Alsberga, Aija Kirhenšteine, Sanita Šlekone, Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis), PRET - nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

  

1. Iesniegt projekta iesniegumu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas organizētā KPFI atklātā projektu konkursa „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ietvaros par kopējo summu 620 000 LVL 

(seši simti divdesmit tūkstoši lati), kopējās attiecināmās izmaksas 620 000 LVL (seši simti 

divdesmit tūkstoši lati), no kurām 280 000 LVL (divi simti astoņdesmit tūkstoši lati) 

Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums, 340 000 LVL (trīs simti četrdesmit 

tūkstoši lati) pašvaldības līdzfinansējums, neattiecināmās izmaksas 0 LVL. 

2. Projektā iesniegtās aktivitātes un pasākumi iekļauti Salacgrīvas novada attīstības 

programmā 2014.-2020.gadam un investīciju plānā 2014.-2016.gadam un projektā 

norādītajai ēkai piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā 

netiks demontēta. 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā līdzfinansējums tiks garantēts no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

 

 Lēmums Nr.394. Iesniegums uz 1 lp. un ēkas energoaudita pārskata kopija uz 29 lp. pievienoti 

protokolam.  

 

Sēdi slēdz plkst. 11:00. 

Kārtējā domes sēde – 2013.gada 25.septembrī plkst.15:00. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs       Dagnis Straubergs 

____________ 

 

 

 

 

Protokolētāja                            Ārija Mikša  

 


