LATVIJAS REPUBLIKA

SALACGRĪVAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV – 4033;
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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr.11
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā

2019.gada 30.augustā

Sēde sasaukta pulksten 14.00
Sēdi atklāj pulksten 14.00
Darba kārtība:
1. Par deleģēšanas līguma slēgšanu un nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Tirgus ielā 7
nodošanu bezatlīdzības lietošanā
2. Par deleģēšanas līguma slēgšanu un nekustamā īpašuma Mehanizācijas ielā 4, Liepupē,
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā
3. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2019./2020. gada apkures sezonai
katlumājai Salacgrīvā Tirgus ielā 7
4. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2019./2020. gada apkures sezonai
Liepupes katlumājai, Mehanizācijas ielā 4, Liepupes pagastā
5. Par publiskās apspriešanas organizēšanu iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par Vides
aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas rosināto administratīvi teritoriālo reformu
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas speciāliste Ārija Mikša
PiedalāsDeputāti: Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Normunds
Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Andris Zunde - Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas
novada domes padomniece juridiskos jautājumos, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes
ekonomiste – budžeta plānotāja, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas
vadītāja, Ziedonis Tomsons – Salacgrīvas novada domes enerģētiķis, Kaspars Neimanis –
Salacgrīvas novada domes informācijas aprites speciālists
Uzaicinātās personas: Sandis Gromovs - SIA “Ilūkstes siltums” valdes priekšsēdētājs
Nepiedalās- deputāti Lija Jokste (personiski iemesli), Sanita Šlekone (aizņemta darba pienākumu
veikšanā), Marita Kreituse (aizņemta darba pienākumu veikšanā), Kristaps Močāns (aizņemts
darba pienākumu veikšanā), Kristīne Mauliņa (personiski iemesli), Agra Jankovska (personiski
iemsli), Rimants Jirgensons (personiski iemesli)
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 5 jautājumiem.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna
Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs),

PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba
kārtību.
1. §
Par deleģēšanas līguma slēgšanu un nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Tirgus ielā 7 nodošanu
bezatlīdzības lietošanā
(ziņo A.Zunde)
1. Salacgrīvas novada domes izpilddirektors iesniedzis Salacgrīvas novada domē
iesniegumu (saņemts Salacgrīvas novada domē 2019.gada 8.augustā, reģistrēts ar reģ.
Nr. 3.18/223) ar lūgumu izskatīt Salacgrīvas novada domes sēdē jautājumu par deleģēšanas
līguma noslēgšanu ar SIA “Ilūkstes siltums” par siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu no
Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošās katlu mājas Tirgus ielā 7, Salacgrīvā. Izskatot iepriekš
minēto iesniegumu un Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka:
1.1. Lai no Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošās katlu mājas Tirgus ielā 7,
Salacgrīvā, nodrošinātu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Salacgrīvā Vidzemes ielā 5, Vidzemes
ielā 7 un Tirgus ielā 3 iedzīvotājus ar siltumenerģiju ēku un būvju apsildei, karstā ūdens
sagatavošanu un piegādi iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt ar siltumenerģiju pašvaldības objektus
Salacgrīvā Sila ielā 2, Smilšu ielā 9 un veikala ēku Rīgas ielā 13, Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs ar 2019.gada 29.jūnija rīkojumu izveidoja komisija konkursa organizēšanai
siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanai no Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošajām katlu
mājām Tirgus ielā 7, Salacgrīvā un Mehanizācijas ielā 4, Liepupē, Liepupes pagastā (turpmāk
tekstā arī – Konkurss).
Ar Konkursa komisijas 2019.gada 27.jūnija lēmumu Nr. 1 apstiprināts “Konkursa
nolikums valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanai un deleģēšanas līguma slēgšanai par
siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu no Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošās katlu
mājas Tirgus ielā 7, Salacgrīvā”.
1.2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībai ir
autonoma funkcija organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā siltumapgādi,
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Savukārt iepriekš minētā likuma 15.panta
ceturtā daļa nosaka, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība
var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību,
veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Enerģētikas likuma 51.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības, veicot likumā noteikto
pastāvīgo funkciju, organizē siltumapgādi savā administratīvajā teritorijā, kā arī veicina
energoefektivitāti un konkurenci siltumapgādes un kurināmā tirgū.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var
deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) pārvaldes
uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Un otrā daļa nosaka, ka
privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas
paredzēts normatīvajā aktā, ievērojot iepriekš minētā likuma 41. panta otrās un trešās daļas
noteikumus. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.pants nosaka, ka privātpersonai jābūt tiesīgai
veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai,
ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus. 45.pants
nosaka, ka lēmumā par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas
noteikumus.
1.3. 2019.gada 12.jūlijā SIA „Ilūkstes siltums” Salacgrīvas novada domē iesniegusi
pieteikumu konkursam „Valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšana un deleģēšanas līguma slēgšanas
par siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu no Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošās
katlu mājas Tirgus ielā 7, Salacgrīvā” ar apliecinājumu, ka ir gatava sniegt siltumapgādes
pakalpojumus Konkursa nolikumā noteiktajām dzīvojamām mājām, pašvaldības objektiem,
veikala ēkai 13, uzstādot šķeldas konteinertipa katlu māju ar jaudu 0,8 MW, kura atradīsies blakus
esošajai pašvaldības katlumājai paralēlā slēgumā un, ka uzņēmuma rīcībā ir visi nepieciešamie
resursi, lai nodrošinātu šo pakalpojumu.
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Lai noskaidrotu un izvēlētos atbilstošāko personu deleģēšanas līguma slēgšanai,
Konkursam iesniegtā piedāvājuma izvērtēšanas gaitā tika konstatēts, ka SIA „Ilūkstes siltums”
līdzšinējā darbība un pieredze ir siltumapgādes pakalpojumu sniegšana Ilūkstes pilsētā, katlu
mājas jauda 6MW, vidēji gadā 6000 MWh siltuma, un Raunas novada Drustos, katlu mājas jauda
0,8 MW, vidēji gadā piegādājot 1400 MWh siltuma. Par sniegtā pakalpojuma kvalitāti iesniegta
Ilūkstes novada pašvaldības atsauksme par siltumenerģijas piegādi pašvaldības iestādēm no
2012.gada līdz 2019.gadam un SIA “ORNAMENTS” atsauksme par siltumenerģijas piegādi
apkures sezonās laika posmā no 2012.gada līdz 2019.gadam. Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija 2019.gada 17.janvārī siltumenerģijas pārvadei un sadalei izsniegusi licenci
Nr. E23077. Licences derīguma laiks no 2019.gada 18.janvāra līdz 2039.gada 17.janvārim.
Konkursa piedāvājumā ir norādīti speciālisti, kas tiktu iesaistīti deleģēšanas līguma izpildē, kā arī
iesniegts SIA “STEEL PRO” apliecinājums par servisa nodrošināšanu piegādātajām
siltumenerģiju ražojošām iekārtām.
Piedāvātais siltumenerģijas tarifs, kas aprēķināts atbilstoši 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumam Nr. 1/7, viendaļīga tarifa gadījumā ir
58,87 EUR/MWh plus PVN.
Izvērtējot Konkursam iesniegto pretendenta pieteikumu, Konkursa komisija ar 2019.gada
19.jūlija lēmumu Nr.1 nolēma ieteikt Salacgrīvas novada domei piešķirt deleģēšanas līguma
slēgšanas tiesības piešķirt SIA „Ilūkstes siltums” (Reģ. Nr. 41503060271, juridiskā adrese:
“Ošumāja” Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222).
1.4. Salacgrīvas novada dome konstatē, ka SIA „Ilūkstes siltums” rīcībā ir visi
nepieciešamie resursi (kvalificēts darbaspēks, tehnika un ierīces) šāda uzdevuma izpildei. Jāņem
arī vērā apstāklis, ka, ja pašvaldība pati īstenotu šo funkciju, tai šobrīd būtu nepieciešami lielāki
finanšu līdzekļi, nekā tad, ja šī funkcija tiek deleģēta SIA “Ilūkstes siltums”. Pašvaldība pati
šobrīd neveic siltumapgādes nodrošināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Salacgrīvā
Vidzemes ielā 5, Vidzemes ielā 7 un Tirgus ielā 3, nenodrošina iedzīvotājus ar siltumenerģiju ēku
un būvju apsildei, karstā ūdens sagatavošanu un piegādi iedzīvotājiem, kā arī nenodrošina ar
siltumenerģiju pašvaldības objektus Salacgrīvā Sila ielā 2, Smilšu ielā 9 un veikala ēku Rīgas ielā
13. Pašvaldībai tai nav nepieciešamā tehnika un kvalificēti darbinieki, kas šo funkciju veiktu.
1.5. Saskaņā ar likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums” 5.panta otrās daļas 5.punktu, publiska persona var nodot savu mantu
bezatlīdzības lietošanā kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, kā arī
publiskas personas pakalpojumu sniegšanai.
Nekustamais īpašums Tirgus ielā 7, Salacgrīvā (kadastra Nr.6615 005 0165), kas sastāv no
zemes gabala 1539 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6615 005 0165), katlu mājas
ēkas (kadastra apzīmējums 6615 005 0165 001), siltumtīkliem un tehnoloģiskajām iekārtām un
kustamās mantas saskaņā ar lēmuma 3.pielikumā uzskaitīto. Iepriekš minētais nekustamais
īpašums un kustamā manta ir nepieciešami komersantam, lai nodrošinātu ar siltumapgādes
pakalpojumu iepriekš minēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un pašvaldības nekustamos
īpašumus, veikala ēku.
Nododot iepriekš minēto pašvaldības nekustamo īpašumu Tirgus ielā 7, Salacgrīvā, un
kustamo mantu SIA “Ilūkstes siltums” bezatlīdzības lietošanā tai deleģēto valsts pārvaldes
uzdevumu pildīšanai, nomas maksas sastādošās izmaksas netiek iekļautas siltumenerģijas tarifā un
attiecīgi siltumenerģijas tarifs būtu mazāks nekā, ja katlu māja deleģēto funkciju pildīšanai tiek
nodota nomā. Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvas novada,
Salacgrīvā, Tirgus ielā 7,kas sastāv no zemes gabala 1539 m2 platībā (kadastra apzīmējums 6615
005 0165) un uz zemes gabala atrodošās ēkas - katlu mājas (kadastra apzīmējums 6615 005 0165
001) ar tajā esošajām tehnoloģiskajām iekārtām un siltumtīklu (saskaņā ar pielikumu Nr. 3),
nodošana komersantam bezatlīdzības lietošanā tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai,
ir uzskatāma par lietderīgu.
2. Ņemot vērā to, ka pārvaldes uzdevumu – siltumapgādes (siltumenerģijas pārvade,
sadale un tirdzniecība) nodrošināšanu pilnvarotā persona var veikt efektīvāk, un darbība atbilst
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.pantā noteiktajiem ierobežojumiem, kā arī to, ka Salacgrīvas
novada domes tiesības deleģēt pārvaldes uzdevumu – organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana;
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notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais
fonds (likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts), paredz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta ceturtā daļa, secināms, ka Salacgrīvas novada domes autonomas funkcijas
– siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanas (siltumenerģijas pārvade, sadale un tirdzniecība)
deleģēšana ir pieļaujama.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1.punktu, ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likums 40., 41., 42., 43., 43.1., 45.,
46., 47., 47.1. pantu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums” 5.panta otrās daļas 5.punktu, 5.panta trešo daļu, saskaņā ar 2019.gada
14.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

4.

5.

Deleģēt SIA “Ilūkstes siltums” (Reģ. Nr. 41503060271, juridiskā adrese: “Ošumāja”
Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222) uz 10 (desmit) gadiem no likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas izrietošos
pārvaldes uzdevumus – nodrošināt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes
jomā, t.i., nodrošināt ar siltumapgādes pakalpojumiem (siltumenerģijas pārvade, sadale un
tirdzniecība) Salacgrīvas novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Salacgrīvā Vidzemes ielā
5, Vidzemes ielā 7 un Tirgus ielā 3, kā arī nodrošināt ar siltumenerģiju pašvaldības objektus
Salacgrīvā Sila ielā 2, Smilšu ielā 9 un veikala ēku Rīgas ielā 13, Salacgrīvā, un noslēgt
deleģēšanas līgumu.
Pilnvarotā persona, deleģētā pārvaldes uzdevuma veikšanai saimnieciskās darbības veidā
par atlīdzību sniedz pakalpojumus privātpersonām.
Siltumenerģijas tarifs apkures sezonai tiek noteikts 58,87 EUR/MWh plus PVN. Iepriekš
noteiktais siltumenerģijas tarifs ir spēkā līdz laikam, kamēr Salacgrīvas novada domē tiek
apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā
tiek apstiprināts siltumenerģijas tarifs, ja atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem
siltumenerģijas tarifs kā sabiedriskais pakalpojums regulējamā nozarē jāapstiprina
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.
Pakalpojuma sniedzējs katru gadu pēc kārtējās apkures sezonas, ne vēlāk kā līdz attiecīgā
gada 10.jūnijam, iesniedz Salacgrīvas novada domei informāciju par siltumenerģijas
faktiskajām izmaksām un apjomiem iepriekšējā apkures sezonā.
Siltumenerģijas tarifs tiek pārskatīts šādos gadījumos:
5.1.ja pieprasītā siltumenerģijas apjoma izmaiņa ir lielāka nekā 10%. Šis nosacījums ir
attiecināms gadījumos, ja tiek pieslēgti vai atslēgti objekti no centralizētā tīkla vai
pieslēgtajos objektos ir veikti energoefektivitātes ieviešanas pasākumi. Tarifu pārskata ne
vēlāk kā viena kalendārā mēneša laikā no konkrētā pasākuma ieviešanas vai nodošanas
ekspluatācijā;
5.2 ja kurināmā cenas izmaiņa ir lielāka par 20%;
5.3. ja kopkapitāla rentablitāte sasniedz 10%;
5.4. ja atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumam Nr.1/7
par Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, 31.15. punktā ir
plānots izmaksu samazinājums par vismaz 5% pamatojoties uz komersanta iesniegto bankas
izziņu par procentu maksājumu grafiku nākamajam gadam;
5.5. ja pirms kredīta pamatsummas atmaksas komersants iesniedz jaunu tarifa projektu,
neiekļaujot tajā par attiecīgā kredīta iegādāto pamatlīdzekļu nolietojumu;
5.6. ja komersanta veiktu optimizācijas pasākumu vai investīciju siltumapgādes sistēmas
efektivitātes paaugstināšanai rezultātā ir panākts siltumenerģijas apgādes pakalpojumu kopējo
izmaksu samazinājums vairāk nekā par 2% salīdzinot ar kopējām izmaksām apstiprinātajā
tarifā;
5.7. ja par 10% mainās tarifa aprēķinam izmantotie prognozētie siltumenerģijas apjoma
rādītāji vai par 5% mainās tarifa aprēķinā iekļautās prognozētās kopējās izmaksas.
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Apstiprināt deleģēšanas līguma projektu, saskaņā ar lēmuma 1. pielikumu.
Iepriekš minēto funkciju izpildei nodot bezatlīdzības lietošanā SIA “Ilūkstes siltums”
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – Salacgrīvas novada, Salacgrīvā, Tirgus ielā 7,
kas sastāv no zemes gabala 1539 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6615 005
0165) (zemes robežu shēma – lēmuma 2.pielikums) un uz zemes gabala atrodošās ēkas - katlu
mājas (ēkas kadastra apzīmējums 6615 005 0165 001) ar tajā esošajām tehnoloģiskajām
iekārtām, pamatlīdzekļiem un inventāru (lēmuma 3.pielikums), slēdzot patapinājuma līgumu
(lēmuma 4.pielikums).
8.
Lēmuma 5.punktā minētais nekustamais īpašums un 3.pielikumā uzskaitītais īpašums un
kustamā manta, tiek nodota bezatlīdzības uz 10 (desmit) gadiem un ir izmantojama tikai
lēmuma 1.punktā minēto funkciju izpildei.
9.
Nekustamo īpašumu un kustamo mantu nodot, slēdzot rakstveida līgumu un sastādot
pieņemšanas – nodošanas aktu. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka pilnvarotā persona ir atbildīga
par nekustamo īpašuma un kustamās mantas uzturēšanu un par saviem līdzekļiem veic
īpašuma remontu.
10. Gadījumā, ja SIA “Ilūkstes siltums” izmanto nodoto īpašumu šajā lēmumā neparedzētiem
mērķiem vai atbilstoši normatīvo aktu nosacījumu prasībām neveic deleģētās funkcijas
izpildi, kā arī gadījumā, ja Salacgrīvas novada domei rodas objektīva nepieciešamība
īpašumu lietot savām vajadzībām, īpašumu var atprasīt.
11. Deleģēšanas un patapinājuma līgumu noslēgt pēc deleģēšanas līguma projekta
saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
12. Noteikt Salacgrīvas novada domes izpilddirektoru par atbildīgo par lēmuma izpildes
organizēšanu.
6.
7.

Lēmums Nr.365. Pielikumi uz 8 lp., iesniegums uz 1 lp. un aprēķini uz 7 lp. pievienoti
protokolam.
2. §
Par deleģēšanas līguma slēgšanu un nekustamā īpašuma Mehanizācijas ielā 4, Liepupē,
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā
1. Salacgrīvas novada domes izpilddirektors iesniedzis Salacgrīvas novada domē
iesniegumu (saņemts Salacgrīvas novada domē 2019.gada 8.augustā, reģistrēts ar reģ. Nr.
3.18/224) ar lūgumu izskatīt Salacgrīvas novada domes sēdē jautājumu par deleģēšanas līguma
noslēgšanu ar SIA “Ilūkstes siltums” par siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu no
Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošās katlu mājas Mehanizācijas ielā 4, Liepupē. Izskatot
iepriekš minēto iesniegumu un Salacgrīvas novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts,
ka:
1.1. Lai no Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošās katlu mājas Mehanizācijas ielā 4,
Liepupē, nodrošinātu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ezera ielā 2, Ezera ielā 4, Ezera ielā 6,
Skolas ielā 3, Skolas ielā 5 un Skolas ielā 7 iedzīvotājus ar siltumenerģiju ēku apsildei un karstā
ūdens sagatavošanai, kā arī nodrošinātu ar siltumenerģiju pašvaldības objektu – Liepupes
pamatskola “Veiksmes” Liepupes pagastā, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs ar 2019.gada
29.jūnija rīkojumu izveidoja komisija konkursa organizēšanai siltumapgādes pakalpojuma
nodrošināšanai no Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošajām katlu mājām Tirgus ielā 7,
Salacgrīvā un Mehanizācijas ielā 4, Liepupē, Liepupes pagastā (turpmāk tekstā arī – Konkurss).
Ar Konkursa komisijas 2019.gada 27.jūnija lēmumu Nr. 2 apstiprināts “Konkursa
nolikums valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanai un deleģēšanas līguma slēgšanai par
siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu no Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošās katlu
mājas Mehanizācijas ielā 4, Liepupē”, kurā noteikts piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Konkursam.
1.2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībai ir
autonoma funkcija organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā siltumapgādi,
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Savukārt iepriekš minētā likuma 15.panta
5

ceturtā daļa nosaka, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība
var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību,
veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Enerģētikas likuma 51.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības, veicot likumā noteikto
pastāvīgo funkciju, organizē siltumapgādi savā administratīvajā teritorijā, kā arī veicina
energoefektivitāti un konkurenci siltumapgādes un kurināmā tirgū.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var
deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) pārvaldes
uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Un otrā daļa nosaka, ka
privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas
paredzēts normatīvajā aktā, ievērojot iepriekš minētā likuma 41. panta otrās un trešās daļas
noteikumus. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.pants nosaka, ka privātpersonai jābūt tiesīgai
veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai,
ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus. 45.pants
nosaka, ka lēmumā par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas
noteikumus.
1.3. 2019.gada 12.jūlijā SIA „Ilūkstes siltums” Salacgrīvas novada domē iesniegusi
pieteikumu konkursam „Valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšana un deleģēšanas līguma slēgšanas
par siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu no Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošās
katlu mājas Mehanizācijas ielā 4, Liepupē” ar apliecinājumu, ka ir gatava sniegt siltumapgādes
pakalpojumus Konkursa nolikumā noteiktajām dzīvojamām mājām un pašvaldības objektam,
uzstādot šķeldas konteinertipa katlu māju ar jaudu 0,7 MW, kura atradīsies blakus esošajai
pašvaldības katlumājai paralēlā slēgumā un, ka uzņēmuma rīcībā ir visi nepieciešamie resursi, lai
nodrošinātu šo pakalpojumu.
Lai noskaidrotu un izvēlētos atbilstošāko personu deleģēšanas līguma slēgšanai,
Konkursam iesniegtā piedāvājuma izvērtēšanas gaitā tika konstatēts, ka SIA „Ilūkstes siltums”
līdzšinējā darbība un pieredze ir siltumapgādes pakalpojumu sniegšana Ilūkstes pilsētā, katlu
mājas jauda 6MW un Raunas novada Drustos, katlu mājas jauda 0,8 MW. Par sniegtā
pakalpojuma kvalitāti iesniegta Ilūkstes novada pašvaldības atsauksme par siltumenerģijas piegādi
pašvaldības iestādēm no 2012.gada līdz 2019.gadam un SIA “ORNAMENTS” atsauksme par
siltumenerģijas piegādi apkures sezonās laika posmā no 2012.gada līdz 2019.gadam. Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisija 2019.gada 17.janvārī siltumenerģijas pārvadei un sadalei
izsniegusi licenci Nr. E23077. Licences derīguma laiks no 2019.gada 18.janvāra līdz 2039.gada
17.janvārim. Konkursa piedāvājumā ir norādīti speciālisti, kas tiktu iesaistīti deleģēšanas līguma
izpildē, kā arī iesniegts SIA “STEEL PRO” apliecinājums par servisa nodrošināšanu piegādātajām
siltumenerģiju ražojošām iekārtām.
Piedāvātais siltumenerģijas tarifs, kas aprēķināts atbilstoši 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumam Nr. 1/7, viendaļīga tarifa gadījumā ir
67,61 EUR/MWh plus PVN.
Izvērtējot Konkursam iesniegto pretendenta pieteikumu, Konkursa komisija ar 2019.gada
19.jūlija lēmumu Nr.2 nolēma ieteikt Salacgrīvas novada domei piešķirt deleģēšanas līguma
slēgšanas tiesības piešķirt SIA „Ilūkstes siltums” (Reģ. Nr. 41503060271, juridiskā adrese:
“Ošumāja” Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222).
1.4. Salacgrīvas novada dome konstatē, ka SIA „Ilūkstes siltums” rīcībā ir visi
nepieciešamie resursi (kvalificēts darbaspēks, tehnika un ierīces) šāda uzdevuma izpildei. Jāņem
arī vērā apstāklis, ka, ja pašvaldība pati īstenotu šo funkciju, tai šobrīd būtu nepieciešami lielāki
finanšu līdzekļi, nekā tad, ja šī funkcija tiek deleģēta SIA “Ilūkstes siltums”. Pašvaldība pati
šobrīd neveic siltumapgādes nodrošināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Ezera ielā 2, Ezera
ielā 4, Ezera ielā 6, Skolas ielā 3, Skolas ielā 5 un Skolas ielā 7, Liepupes pagastā, Salacgrīvas
novadā, nenodrošina iedzīvotājus ar siltumenerģiju ēku apsildei un karstā ūdens sagatavošanai, kā
arī nenodrošina siltumenerģiju pašvaldības objektam – Liepupes pamatskola “Veiksmes”
Liepupes pagastā. Pašvaldībai tai nav nepieciešamā tehnika un kvalificēti darbinieki, kas šo
funkciju veiktu.
1.5. Saskaņā ar likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums” 5.panta otrās daļas 5.punktu, publiska persona var nodot savu mantu
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bezatlīdzības lietošanā kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, kā arī
publiskas personas pakalpojumu sniegšanai.
Nekustamais īpašums Liepupes pagasta, Liepupē, Mehanizācijas ielā 4, (kadastra Nr. 6660
009 0398), sastāv no zemes gabala 3270 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6660
009 0607) un uz zemes gabala atrodošās ēkas - katlu mājas (kadastra apzīmējums 6660 009 0398
002) ar tajā esošajām tehnoloģiskajām iekārtām, pārējiem pamatlīdzekļiem un inventāru ir
nepieciešami komersantam, lai nodrošinātu ar siltumapgādes pakalpojumu iepriekš minētās
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un pašvaldības nekustamos īpašumus.
Nododot iepriekš minēto pašvaldības nekustamo īpašumu un kustamo mantu
SIA “Ilūkstes siltums” bezatlīdzības lietošanā tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai,
nomas maksas sastādošās izmaksas netiek iekļautas siltumenerģijas tarifā un attiecīgi
siltumenerģijas tarifs būtu mazāks nekā, ja katlu māja deleģēto funkciju pildīšanai tiek nodota
nomā. Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldības nekustamā īpašuma Salacgrīvas novada, Liepupes
pagasta, Liepupe, Mehanizācijas iela 4, kas sastāv no zemes gabala 3270 m2 platībā (zemes
vienības kadastra apzīmējums 6660 009 0607) un uz zemes gabala atrodošās ēkas - katlu mājas
(kadastra apzīmējums 6660 009 0398 002) ar tajā esošajām tehnoloģiskajām iekārtām un
pamatlīdzekļiem (saskaņā ar pielikumu Nr. 3), nodošana komersantam bezatlīdzības lietošanā tai
deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, ir uzskatāma par lietderīgu.
2. Ņemot vērā to, ka pārvaldes uzdevumu – siltumapgādes (siltumenerģijas pārvade,
sadale un tirdzniecība) nodrošināšanu pilnvarotā persona var veikt efektīvāk, un darbība atbilst
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.pantā noteiktajiem ierobežojumiem, kā arī to, ka Salacgrīvas
novada domes tiesības deleģēt pārvaldes uzdevumu – organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana;
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais
fonds (likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts), paredz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta ceturtā daļa, secināms, ka Salacgrīvas novada domes autonomas funkcijas
– siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanas (siltumenerģijas pārvade, sadale un tirdzniecība)
deleģēšana ir pieļaujama.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1.punktu, ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likums 40., 41., 42., 43., 43.1., 45.,
46., 47., 47.1. pantu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums” 5.panta otrās daļas 5.punktu, 5.panta trešo daļu, saskaņā ar 2019.gada
14.augusta Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis
Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija
Keisele, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Deleģēt SIA “Ilūkstes siltums” (Reģ. Nr. 41503060271, juridiskā adrese: “Ošumāja” Kūku pagasts,
Krustpils novads, LV-5222) uz 10 (desmit) gadiem no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas izrietošos pārvaldes uzdevumus – nodrošināt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā, t.i., nodrošināt ar siltumapgādes
pakalpojumiem (siltumenerģijas pārvade, sadale un tirdzniecība) Salacgrīvas novada
Liepupes pagasta, Liepupes, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ezera iela 2, Ezera iela 4,
Ezera iela 6, Skolas iela 3, Skolas iela 7, Skolas iela 5, un pašvaldības objektus: Liepupes
bibliotēku (atrodas dzīvojamā mājā Ezera iela 2-13) un “Veiksmes” (Liepupes pamatskolu),
un noslēgt deleģēšanas līgumu.
2. Pilnvarotā persona, deleģētā pārvaldes uzdevuma veikšanai saimnieciskās darbības veidā par
atlīdzību sniedz pakalpojumus privātpersonām.
3. Siltumenerģijas tarifs apkures sezonai tiek noteikts 67,61 EUR/MWh plus PVN. Iepriekš
noteiktais siltumenerģijas tarifs ir spēkā līdz laikam, kamēr Salacgrīvas novada domē tiek
apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā
tiek apstiprināts siltumenerģijas tarifs, ja atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem
siltumenerģijas tarifs kā sabiedriskais pakalpojums regulējamā nozarē jāapstiprina
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.
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4. Pakalpojuma sniedzējs katru gadu pēc kārtējās apkures sezonas, ne vēlāk kā 10.jūnijā,
iesniedz Salacgrīvas novada domei informāciju par siltumenerģijas faktiskajām izmaksām un
apjomiem iepriekšējā apkures sezonā.
5. Siltumenerģijas tarifs tiek pārskatīts šādos gadījumos:
5.1. ja pieprasītā siltumenerģijas apjoma izmaiņa ir lielāka nekā 10%. Šis nosacījums ir
attiecināms gadījumos, ja tiek pieslēgti vai atslēgti objekti no centralizētā tīkla vai
pieslēgtajos objektos ir veikti energoefektivitātes ieviešanas pasākumi. Tarifu pārskata ne
vēlāk kā viena kalendārā mēneša laikā no konkrētā pasākuma ieviešanas vai nodošanas
ekspluatācijā;
5.2. ja kurināmā cenas izmaiņa ir lielāka par 20%;
5.3. ja kopkapitāla rentablitāte sasniedz 10%;
5.4. ja atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumam Nr.1/7
par Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, 31.15. punktā ir
plānots izmaksu samazinājums par vismaz 5% pamatojoties uz komersanta iesniegto bankas
izziņu par procentu maksājumu grafiku nākamajam gadam;
5.5. pirms kredīta pamatsummas atmaksas iesniedz jaunu tarifa projektu, neiekļaujot tajā par
attiecīgā kredīta iegādāto pamatlīdzekļu nolietojumu;
5.6. ja komersanta veiktu optimizācijas pasākumu vai investīciju siltumapgādes sistēmas
efektivitātes paaugstināšanai rezultātā ir panākts siltumenerģijas apgādes pakalpojumu kopējo
izmaksu samazinājums vairāk nekā par 2% salīdzinot ar kopējām izmaksām apstiprinātajā
tarifā;
5.7. ja par 10% mainās tarifa aprēķinam izmantotie prognozētie siltumenerģijas apjoma
rādītāji vai par 5% mainās tarifa aprēķinā iekļautās prognozētās kopējās izmaksas.
6. Apstiprināt deleģēšanas līguma projektu, saskaņā ar lēmuma 1. pielikumu.
7. Iepriekš minēto funkciju izpildei nodot bezatlīdzības lietošanā SIA “Ilūkstes siltums”
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – Salacgrīvas novada, Liepupes pagasta, Liepupē,
Mehanizācijas iela 4, kas sastāv no zemes gabala 3270 m2 platībā (kadastra apzīmējums 6660
009 0607 (zemes robežu shēma – lēmuma 2.pielikums) un uz zemes gabala atrodošās ēkas katlu mājas (kadastra apzīmējums 6660 009 0398 002) ar tajā esošajām tehnoloģiskajām
iekārtām, pārējiem pamatlīdzekļiem un inventāru (lēmuma 3.pielikums), slēdzot
patapinājuma līgumu (lēmuma 4.pielikums).
8. Lēmuma 5.punktā minētais nekustamais īpašums, 3.pielikumā uzskaitītais īpašums un
kustamā manta, tiek nodota bez atlīdzības uz 10 (desmit) gadiem un ir izmantojama tikai
lēmuma 1.punktā minēto funkciju izpildei.
9. Nekustamo īpašumu un kustamo mantu nodot, slēdzot rakstveida līgumu un sastādot
pieņemšanas – nodošanas aktu. Līgumā iekļaut nosacījumu, ka pilnvarotā persona ir atbildīga
par nekustamo īpašuma un kustamās mantas uzturēšanu un par saviem līdzekļiem veic
īpašuma remontu.
10. Gadījumā, ja SIA “Ilūkstes siltums” izmanto nodoto īpašumu šajā lēmumā neparedzētiem
mērķiem vai atbilstoši normatīvo aktu nosacījumu prasībām neveic deleģētās funkcijas
izpildi, kā arī gadījumā, ja Salacgrīvas novada domei rodas objektīva nepieciešamība
īpašumu lietot savām vajadzībām, īpašumu var atprasīt.
11. Deleģēšanas un patapinājuma līgumu noslēgt pēc deleģēšanas līguma projekta saskaņošanas
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
12. Noteikt Salacgrīvas novada domes izpilddirektoru par atbildīgo par lēmuma izpildes
organizēšanu.
Lēmums Nr.366. Pielikumi uz 9 lp., iesniegums uz 1 lp. un aprēķini uz 7 lp. pievienoti
protokolam.

8

3. §
Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2019./2020. gada apkures sezonai
katlumājai Salacgrīvā Tirgus ielā 7
(ziņo A.Zunde)
Pamatojoties uz enerģētiķa Ziedoņa Tomsona sagatavotajiem aprēķiniem, lai nodrošinātu
no Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošās katlu mājas Tirgus ielā 7, Salacgrīvā savlaicīgu un
nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi, ja SIA „Ilūkstes siltums” (Reģ. Nr. 41503060271, juridiskā
adrese: „Ošumāja”, Kūku pagasts Krustpils novads LV-5222) pārtrauc tam deleģētā no likuma
„Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas izrietošā
pārvaldes uzdevuma veikšanu – nodrošināt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes
jomā (t.i., siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu no Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošās
katlu mājas Tirgus ielā 7, Salacgrīvā, nodrošinātu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Salacgrīvā
Vidzemes ielā 5, Vidzemes ielā 7 un Tirgus ielā 3 iedzīvotājus ar siltumenerģiju ēku un būvju
apsildei, karstā ūdens sagatavošanu un piegādi iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt ar siltumenerģiju
pašvaldības objektus Salacgrīvā Sila ielā 2, Smilšu ielā 9 un veikala ēku Rīgas ielā 13), atklāti
balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis
Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt apkures maksu 2019./2020.gada apkures sezonā katlumājai Salacgrīvā Tirgus ielā
7 83,37 EUR/MWh
2. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā.
3. Lēmums stājas spēkā, ja SIA „Ilūkstes siltums” pārtrauc tam deleģētās funkcijas nodrošināt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā no katlu mājas
Tirgus ielā 7, Salacgrīvā - veikšanu.
Lēmums Nr.367. Aprēķins uz 3 lp. pievienots protokolam.
4. §
Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2019./2020. gada apkures sezonai
Liepupes katlumājai, Mehanizācijas ielā 4, Liepupes pagastā
Pamatojoties uz enerģētiķa Ziedoņa Tomsona sagatavotajiem aprēķiniem, lai nodrošinātu
savlaicīgu un nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi Liepupes pagasta Liepupes daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām, ja SIA „Ilūkstes siltums” (Reģ. Nr. 41503060271, juridiskā adrese:
„Ošumāja”, Kūku pagasts, Krustpils novads LV-5222) pārtrauc tam deleģētā no likuma „Par
pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas izrietošā pārvaldes
uzdevuma veikšanu – nodrošināt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā
(t.i., siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu no Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošās katlu
mājas Mehanizācijas ielā 4, Liepupē, nodrošinātu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ezera ielā 2,
Ezera ielā 4, Ezera ielā 6, Skolas ielā 3, Skolas ielā 5 un Skolas ielā 7 iedzīvotājus ar
siltumenerģiju ēku apsildei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī nodrošinātu ar siltumenerģiju
pašvaldības objektu – Liepupes pamatskola “Veiksmes” Liepupes pagastā), atklāti balsojot: PAR8 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija
Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt apkures maksu 2019./2020.gada apkures sezonā
Mehanizācijas ielā 4, Liepupē81,14 EUR/MWh
2. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā.
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katlumājai,

3. Lēmums stājas spēkā, ja SIA „Ilūkstes siltums” pārtrauc tam deleģētās funkcijas nodrošināt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā no katlumājas
Mehanizācijas ielā 4, Liepupes pagastā - veikšanu.
Lēmums Nr.368. Aprēķini uz 6 lp. pievienoti protokolam.
5. §
Par publiskās apspriešanas organizēšanu iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par Vides
aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas rosināto administratīvi teritoriālo reformu
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās J.Cīrulis)
Uzsāktās administratīvi teritoriālās reformas ietvaros plānots mainīt valsts administratīvo
teritoriju iedalījumu, pašvaldību skaitu samazinot atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas sagatavotajam konceptuālajam ziņojumam “Par administratīvi teritoriālo
iedalījumu”. Neskatoties uz Salacgrīvas novada sociālekonomiskajiem rādītājiem un spēju īstenot
uz attīstību un izaugsmi vērstu budžetu, Salacgrīvas novada administratīvo teritoriju ir paredzēts
apvienot ar Limbažu novadu un Alojas novadu.
Lai sekmētu efektīvu, atklātu, ietverošu, savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības līdzdalību
Salacgrīvas novada turpmākās attīstības plānošanas procesā, 2009.gada 25.augusta Ministru
kabineta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”
7.3.punktā ir paredzēts, ka sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties attīstības plānošanā, iesaistoties
publiskajā apspriešanā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.1 panta pirmo daļu, pēc pašvaldības iedzīvotāju,
domes vai tās priekšsēdētāja iniciatīvas var organizēt publisku apspriešanu par pašvaldības
administratīvās teritorijas robežu grozīšanu, kā arī par pašvaldības attīstības programmu un
teritorijas plānojumu.
Ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada lēmumu Nr. 234 “Par administratīvi teritoriālo
reformu” (Protokols Nr.6; 37.§) tika nolemts organizēt Salacgrīvas novada pašvaldības
administratīvās teritorijas iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanu administratīvi teritoriālās reformas
jautājumos.
Lai noskaidrotu Salacgrīvas novada iedzīvotāju viedokli par Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto administratīvi teritoriālās reformas projektu, kas paredz
Salacgrīvas novadu apvienot ar Limbažu novadu un Alojas novadu, pamatojoties uz Eiropas
vietējo pašvaldību hartas 5.pantu, 2009.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.970
“Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.3.punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 61.1 un 61.2 pantiem, Salacgrīvas novada pašvaldības nolikuma 101.-105.punktiem,
atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina,
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lipsbergs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. No 2019.gada 9.septembra līdz 2019.gada 7.oktobrim rīkot publisko apspriešanu
Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju viedokļu
noskaidrošanai administratīvi teritoriālās reformas jautājumos.
2. Apstiprināt Salacgrīvas novada publiskās apspriešanas norises kārtību (pielikumā Nr.1).
Lēmums Nr.369. Pielikums uz 6 lp. pievienots protokolam.
Sēdi slēdz plkst. 14:30.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.
Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (02.09.2019.)
____________________________
Ārija Mikša (02.09.2019.)

Sēdes protokolētāja
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