
 
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 

2012.gada 19.septembrī Nr. 11 

           

Sēde sasaukta pulksten 14.45 

Sēdi atklāj pulksten 14.45 

  

Sēdi vada Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

protokolē – Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Domes sastāvs: 

Skaidrīte Eglīte - piedalās  

Ivo Īstenais - nepiedalās  

Žanis Andže - piedalās  

Gints Šmits - nepiedalās  

Ilona Balode - piedalās  

Kaspars Ķemers - piedalās 

Jānis Prīmanis - nepiedalās  

Vineta Dance - piedalās 

Aleksandrs Rozenšteins - nepiedalās  

Sarma Līsmane - piedalās  

Uģis Jēgers - nepiedalās  

Lija Jokste - nepiedalās  

Sandra Kuka - piedalās 

Dace Martinsone - piedalās  

 

Domes sēdē piedalās: 

Jānis Cīrulis - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas novada 

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

Inga Veide – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja, Ilona Jēkabsone – Ainažu 

pilsētas pārvaldes vadītāja, Aivars Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Jānis 

Zborovskis – Salacgrīvas novada domes enerģētiķis, Jānis Bergs – Salacgrīvas novada domes ēku 

un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis. 

 

 

D A R B A  K Ā R T Ī B A 

 

1. Par dzīvojamās mājas „Liepupe 29”, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu „Apsaimniekošanas biedrībai „Liepupes virsotnes””  

2. Par atbalstu apsaimniekošanas biedrībai „Liepupes virsotnes” energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Liepupe 29, Liepupes pagastā  

3. Par atbalstu apsaimniekošanas biedrībai „Liepupe 9/27” energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Liepupe 27 un Liepupe 9, Liepupes pagastā 

4. Par atbalstu apsaimniekošanas biedrībai „Liepupes virsotnes” energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Liepupe 31, Liepupes pagastā  

mailto:dome@salacgriva.lv


5. Par saistošo noteikumu Nr.19 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas 

klasēm vasaras un ziemas sezonās” apstiprināšanu 

 

Sēdes vadītājs D.Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 5 jautājumiem. 

Deputāti atklāti balsojot, „PAR-9” (D.Straubergs, S.Eglīte, S.Līsmane, S.Kuka, V.Dance, 

K.Ķemers, Ž.Andže, D.Martinsone, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, atbalsta 

piedāvāto darba kārtību. 

 

 

1. § 

Par dzīvojamās mājas „Liepupe 29”, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu „Apsaimniekošanas biedrībai „Liepupes virsotnes”” 

(ziņo A.Ilgavīzis) 

 

Ņemot vērā 2012.gada 3.septembrī Salacgrīvas novada domē saņemto 

„„Apsaimniekošanas biedrības” Liepupes virsotnes”” iesniegumu (reģ. Nr. 3-16.1/671) un 

iesniegumam pievienotos dokumentus par dzīvojamās mājas „Liepupe 29”, Liepupē, Liepupes 

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

valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantu, 09.12.2008. Ministru kabineta  

noteikumu Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu” 26.punktu, saskaņā ar 2012.gada 14.septembra Komunālo jautājumu komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot, „PAR-9” (D.Straubergs, S.Eglīte, S.Līsmane, S.Kuka, V.Dance, 

K.Ķemers, Ž.Andže, D.Martinsone, I.Balode), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot dzīvojamās mājas „Liepupe 29”, Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 

novadā pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku „Apsaimniekošanas biedrībai 

”Liepupes virsotnes””, parakstot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanas un 

pieņemšanas aktu (saskaņā ar pielikumu Nr.1). 

2. Pieņemot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, dzīvokļu īpašnieku biedrībai 

„Liepupe 29” ir pienākums noslēgt līgumus par komunālo pakalpojumu sniegšanu ar 

attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem. 

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

dienas nodošanas un pieņemšanas akts netiek noslēgts biedrības vainas dēļ. 

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

 

 Lēmums Nr.438. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 15 lp. pievienots protokolam.  

 

 

2. § 

Par atbalstu apsaimniekošanas biedrībai „Liepupes virsotnes” energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Liepupe 29, Liepupes pagastā 

(ziņo A.Ilgavīzis) 

 

Izskatījusi apsaimniekošanas biedrības „Liepupes virsotnes” valdes priekšsēdētāja [..] 

2012.gada 4.septembra iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/672), pamatojoties uz Salacgrīvas novada 

domes saistošiem noteikumiem Nr. 17 „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada pašvaldība sniedz 

palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā”, kas 

apstiprināts ar 25.07.2012. domes lēmumu Nr.390, atklāti balsojot, „PAR-9” (D.Straubergs, 

S.Eglīte, S.Līsmane, S.Kuka, V.Dance, K.Ķemers, Ž.Andže, D.Martinsone, I.Balode), „PRET” – 

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

 



1. Atbalstīt apsaimniekošanas biedrību „Liepupes virsotnes” ar Ls 5’624,31 (pieci tūkstoši 

seši simti divdesmit četri lati, 31 santīms), lai daudzdzīvokļu mājai Liepupe 29, Liepupes 

pagastā ierīkotu individuālo siltuma mezglu ar siltumenerģijas skaitītāju. 

2. Slēgt līgumu ar apsaimniekošanas biedrību „Liepupes virsotnes” par finansējuma 

piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

 Lēmums Nr.439. Iesniegums un pievienoto dokumentu kopijas uz  31 lp. pievienoti protokolam.  

 

 

 

3. § 

Par atbalstu apsaimniekošanas biedrībai „Liepupe 9/27” energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Liepupe 27 un Liepupe 9, Liepupes pagastā 

(ziņo A.Ilgavīzis) 

 

Izskatījusi apsaimniekošanas biedrības „Liepupe 9/27” valdes priekšsēdētājas [..] 

2012.gada 1.augusta iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/ 590), pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 

saistošiem noteikumiem Nr. 17 „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada pašvaldība sniedz palīdzību 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā”, kas apstiprināti ar 

25.07.2012. domes lēmumu Nr.390, atklāti balsojot, „PAR-9” (D.Straubergs, S.Eglīte, 

S.Līsmane, S.Kuka, V.Dance, K.Ķemers, Ž.Andže, D.Martinsone, I.Balode), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt apsaimniekošanas biedrību „Liepupe 9/27” ar Ls 4’936,25 (Četri tūkstoši deviņi 

simti trīsdesmit seši lati, 25 santīmi), lai daudzdzīvokļu mājai Liepupe 27, Liepupes 

pagastā ierīkotu individuālo siltuma mezglu ar siltumenerģijas skaitītāju. 

2. Atbalstīt apsaimniekošanas biedrību „Liepupe 9/27”, Liepupes pagastā ar Ls 4’436,20 

(četri tūkstoši četri simti trīsdesmit seši lati, 20santīmi), lai daudzdzīvokļu mājai Liepupe 9 

ierīkotu individuālo siltuma mezglu ar siltumenerģijas skaitītāju. 

3. Slēgt līgumu ar apsaimniekošanas biedrību „Liepupe 9/27” par finansējuma piešķiršanu un 

par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

 

 Lēmums Nr.440. Iesniegums un pievienoto dokumentu kopijas uz 27 lp. pievienoti protokolam.  

 

 

 

4. § 

Par atbalstu apsaimniekošanas biedrībai „Liepupes virsotnes” energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Liepupe 31, Liepupes pagastā 

(ziņo A.Ilgavīzis) 

 

Izskatījusi apsaimniekošanas biedrības „Liepupes virsotnes” valdes priekšsēdētāja [..] 

2012.gada 27.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/ 481), pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 

saistošiem noteikumiem Nr. 17 „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada pašvaldība sniedz palīdzību 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā”, kas apstiprināts ar 

25.07.2012. domes lēmumu Nr.390, atklāti balsojot, „PAR-9” (D.Straubergs, S.Eglīte, 

S.Līsmane, S.Kuka, V.Dance, K.Ķemers, Ž.Andže, D.Martinsone, I.Balode), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt apsaimniekošanas biedrību „Liepupes virsotnes” ar Ls 5’363,72 (pieci tūkstoši 

trīs simti sešdesmit trīs lati, 72 santīmi), lai daudzdzīvokļu mājai Liepupe 31, Liepupes 

pagastā ierīkotu individuālo siltuma mezglu ar siltumenerģijas skaitītāju. 

2. Slēgt līgumu ar apsaimniekošanas biedrību „Liepupes virsotnes” par finansējuma 

piešķiršanu un par finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanu. 



 

 Lēmums Nr.441. Iesniegums un pievienoto dokumentu kopijas uz 26  lp. pievienoti protokolam.  

 

 

5. § 

Par saistošo noteikumu Nr.19 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas 

klasēm vasaras un ziemas sezonās” apstiprināšanu 

(ziņo J.Bergs) 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr. 224 „Noteikumi par 

valsts un pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2. 

apakšpunktu, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 9.septembra 

vēstuli Nr.17-1e/12540 „Par saistošajiem noteikumiem”, saskaņā ar 2012.gada 14.septembra 

Komunālo jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot, „PAR-9” (D.Straubergs, S.Eglīte, 

S.Līsmane, S.Kuka, V.Dance, K.Ķemers, Ž.Andže, D.Martinsone, I.Balode), „PRET” – nav, 

„ATTURAS” – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības autoceļu 

uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonās” saskaņā ar pielikumu. 

2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju. 

3. Atcelt Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.jūlija lēmumu Nr.352 „Par saistošo 

noteikumu Nr.16 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm 

vasaras un ziemas sezonās” apstiprināšanu” (protokols Nr.9; 3.§). 

 

Lēmums Nr.442. Pielikumi uz 9 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

vēstule uz 1 lp. pievienoti protokolam.  

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:00. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs       Dagnis Straubergs 

____________ 

 

 

 

 

Protokolētāja                            Inita Hartmane 

  

 


