
 

       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 

Nr. 6 

 

Salacgrīvā                    2015.gada 13.maijā  

           

Sēde sasaukta pulksten 14.45 

Sēdi atklāj pulksten 14.45 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par kredīta ņemšanu projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Salacgrīvas 

novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” realizācijai 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Māris Trankalis, Andris Zunde, Inga 

Čekaļina, Lija Jokste, Aija Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Ilona Balode  

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, Aivars Ilgavīzis – Liepupes 

pagasta pārvaldes vadītājs, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja, Jānis 

Auziņš – Salacgrīvas novada domes enerģētiķis 

 

Nepiedalās- Anda Alsberga (personiski iemesli), Gints Šmits (personiski iemesli), Aleksandrs 

Rozenšteins (personiski iemesli), Dace Martinsone (personiski iemesli) 

 
 

1. § 

Par kredīta ņemšanu projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Salacgrīvas 

novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” realizācijai 

 

(ziņo D.Straubergs) 

I.Bendrāte informē, ka īsu brīdi pirms šīs domes sēdes sākuma saņemta ziņa par iespējām saņemt 

lielāku aizdevumu no Valsts kases nekā sagatavotajā lēmumprojektā, tas ir EUR 74478,88. Ņemt 

kredītu par visu projekta realizācijai nepieciešamo summu nav atļauts. Tiks maksāts 75% avanss, 

par ko arī nav atļauts ņemt kredītu. Ir iespēja ņemt kredītu Eiropas Savienības līdzfinansējuma 

daļai 10%, tā palielinot lēmumprojektā iekļauto summu par EUR 24144,51. 

D.Straubergs izsakās, ka šis ir īstermiņa kredīts, aizdevums būs jāatmaksā uzreiz pēc Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma saņemšanas. 
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I.Bendrāte informē, ka ilgtermiņa saistībās ar Valsts kasi paliek pašvaldības projekta 

līdzfinansējuma daļa – 31% projekta attiecināmās izmaksas un neattiecināmās izmaksas EUR 

6944, kas ir apstiprinātais projekta pieteikums. 

D.Straubergs jautā, vai atmaksāsies ņemt īstermiņa aizņēmumu, ja jau drīz būs tas jāatmaksā? 

I.Bendrāte izsaka priekšlikumu deputātiem izskatīt iespējas ņemt kredītu par maksimāli 

iespējamo summu, EUR 24144,51 varētu būt kā rezerve gadījumam, ja iepirkuma procedūras 

rezultātā būtu projekta realizācijas izmaksu sadārdzinājums.  

Citu priekšlikumu, ierosinājumu nav. 

 Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar grozījumiem, tā 

1.punktu izsakot sekojošā redakcijā:  

„1.Lai realizētu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu „Siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā”, ņemt kredītu EUR 74478.88 apmērā (septiņdesmit četri tūkstoši četri simti 

septiņdesmit astoņi euro, 88 centi) no Valsts Kases. Valsts kases kredīta atmaksas termiņš – 20 

gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums – 1 gads, pamatsummu 

atmaksāt no 2016.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.” 

 

Pamatojoties uz LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 

8.maija lēmumu Nr.13.3/17, atklāti balsojot PAR- 11 (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte 

Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Inga Čekaļina, 

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

dome NOLEMJ: 

 

1. Lai realizētu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu „Siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā”, ņemt kredītu EUR 74478.88 apmērā (septiņdesmit četri tūkstoši četri simti 

septiņdesmit astoņi euro, 88 centi) no Valsts Kases. Valsts kases kredīta atmaksas termiņš – 

20 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums – 1 gads, pamatsummu 

atmaksāt no 2016.gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.  

  

 

Lēmums Nr.170. LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 8.maija 

vēstule Nr.4.1.-49-18-1e/3747 uz 3 lp. pievienota protokolam.  

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14:55. 

 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________13.04.2015. 

Dagnis Straubergs 

 

 

 

Sēdes protokolētājs               ___________________ 13.04.2015. 

Inita Hartmane 

 

 

 

 


