
 
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 26.jūlijā Nr. 10 

           

Sēde sasaukta pulksten 10.00 

Sēdi atklāj pulksten 10.00 

  

Sēdi vada Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

protokolē – Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Domes sastāvs: 

1. Dagnis Straubergs piedalās 

2. Ivo Īstenais nepiedalās (01.07.2013.iesniegums, reģ.Nr.3-18/166)  

3. Skaidrīte Eglīte  nepiedalās (darba pienākumi) 

4. Jānis Cīrulis nepiedalās (atvaļinājumā) 

5. Sanita Šlekone  nepiedalās (personiski iemesli) 

6. Anda Alsberga nepiedalās (darba nespēja) 

7. Māris Trankalis piedalās 

8. Andris Zunde piedalās 

9. Inga Čekaļina  piedalās 

10. Gints Šmits nepiedalās (darba pienākumi)  

11. Aleksandrs Rozenšteins piedalās 

12. Lija Jokste  piedalās 

13. Aija Kirhenšteine piedalās 

14. Normunds Tiesnesis piedalās 

15. 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, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja, Aivars Krūmiņš – 

Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos  

 

D A R B A  K Ā R T Ī B A 

 

1. Par papildus finansējuma piešķiršanu domes ēkas rekonstrukcijai 

2. Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta "Salacas labā krasta posma no tilta līdz 

jahtu piestātnei rekonstrukcija" realizācijai 

3. Par saistošo noteikumu Nr. B–8 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. B-7 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013. gada pamata 

un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

 

 

 

 

 

mailto:dome@salacgriva.lv


1. § 

Par papildus finansējuma piešķiršanu domes ēkas rekonstrukcijai 

(ziņo D.Straubergs, S.Kacara) 

S.Kacara informē, ka pretendenti ir iesnieguši apliecinājumus pie tāmēm, ka papildus izdevumi 

neradīsies. 

I.Balode norāda, ka līgumā jāparedz summas arī eiro. 

M.Trankalis – ja projektu paredzēts realizēt šogad, tad eiro ieviešana procesu neietekmēs. 

 

Deputātiem balsojot: PAR- 9 (Dagnis Straubergs, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, 

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

Aija Kirhenšteine), PRET - nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj 

lēmumprojektā „Par saistošo noteikumu Nr. B-8 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 

2013.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr. B-7 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 

2013.gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu” iekļaut grozījumu, domes ēkas 

rekonstrukcijai paredzot Ls 70178,00 no sporta kompleksa līdzekļiem. 

 

 Lēmums Nr.348. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.  

 

2. § 

Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta "Salacas labā krasta posma no tilta līdz 

jahtu piestātnei rekonstrukcija" realizācijai 

I.Balode jautā, kāds ir projekta realizācijas termiņš? 

D.Straubergs informē – 2013.gada 11.jūlijs. 

I.Balode aicina deputātus pievērst uzmanību sekojošiem aspektiem: Pirmkārt, uzņēmējs līgumā ir 

apliecinājis, ka tāmēs ir iekļauti visi ar darbu veikšanu saistītie izdevumi. Otrkārt, izstrādātajā 

tehniskajā projektā 99% darbu ir jābūt paredzētiem. Ierosina uzaicināt neatkarīgu būvekspertu, kā 

arī piemērot sarunu procedūru. 

D.Straubergs norāda, ka šis jautājums ir par papildus finansējuma piešķiršanu, ja projekta 

realizācija tiks turpināta – nepieciešamās procedūras tiks veiktas. Informē - uzņēmējs apliecinājis, 

ka šajā tāmē ir iekļauti visi papildus izdevumi, lai pabeigtu projekta realizāciju. Pamatojums 

papildus izdevumiem – upe noskalojusi pamatu, kurš jāpieber; jānostiprina krasts. Informē – ja 

deputāti šo papildus summu piešķir, tad tiks slēgta vienošanās, paredzēts privātais galvojums. 

 

Sēdes vadītājs pasludina 5 minūšu pārtraukumu. 

Dome atsāk darbu 10:30.  

 

D.Straubergs norāda – ja šogad netiks krasts nostiprināts, tad viss ieguldītais tiks aizskalots jūrā. 

Būvuzraugs ir atzinis, ka šie darbi tehniskajā projektā nebija paredzēti. 

A.Krūmiņš informē par 25.07.2013. būvsapulces gaitu. Atzīst, ka ir guvis pārliecību, ka pēc šī 

papildus finansējuma piešķiršanas, vairāk papildus izdevumi neradīsies. Aicina deputātus piešķirt 

papildus finansējumu. Informē, ka, sākot ar vakardienu, ir uzsākta ģeotekstila ieklāšana. 

I.Balode aicina procesu nesasteigt, pārliecināties, ka darbi tiek veikti kvalitatīvi. 

A.Krūmiņš norāda, ka krasta nostiprināšana jāveic nekavējoties, jo pastāv risks, sākoties 

regulāriem nokrišņiem, upē varētu iebrukt dzīvojamā māja. 

A.Zunde aicina atbalstīt iesniegumu, lai darbi tiktu paveikti. Ierosina maksājumus uzņēmējam 

veikt pa daļām. 

M.Trankalis atzīst, ka projekta realizācija ir jāpabeidz. 

I.Balode ierosina aicināt neatkarīgu būvekspertu sniegt atzinumu. 

D.Straubergs jautā A.Krūmiņam, vai būvsapulcē ir runāts par iespējām darbus veikt plānotajos 

termiņos? 

A.Krūmiņš informē, ka ir runāts par termiņiem, norādīts – ka projekta beigu termiņš varētu būt arī 

īsāks. Uzņēmējs apliecinājis, ka divas nedēļas ir nepieciešamas rezervei. 

D.Lejniece norāda, ka maksājumi tiks veikti pēc faktiski izdarītajiem darbiem; tiek ieturēts 

garantijas laika galvojums 10 %.  



A.Zunde ierosina uz katru domes sēdi sagatavot informāciju par projekta realizācijas gaitu.  

  
Deputātiem balsojot: PAR- 8 (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris 

Trankalis, Normunds Tiesnesis, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija 

Kirhenšteine), PRET - nav, ATTURAS – 1 (Ilona Balode), Salacgrīvas novada dome nolemj 

lēmumprojektā „Par saistošo noteikumu Nr. B-8 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 

2013.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr. B-7 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 

2013.gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu” iekļaut grozījumu, projekta "Salacas 

labā krasta posma no tilta līdz jahtu piestātnei rekonstrukcija" realizācijai Ls 20 314, 00 no dabas 

resursa nodokļa līdzekļiem. 

 

 Lēmums Nr.349. Iesniegums uz 8 lp. pievienots protokolam.  

 

3. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–8 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 17.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. B-7 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, balsojot PAR- 8 (Dagnis Straubergs, Lija Jokste, 

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

Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine), PRET - nav, ATTURAS – 1 (Ilona Balode), Salacgrīvas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-8 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

17.jūlija saistošajos noteikumos Nr. B-7 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013.gada pamata 

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

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-8 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.350. Pielikums uz 13 lp. pievienots protokolam.  

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11:00. 

Kārtējā domes sēde – 2013.gada 14.augustā plkst.15:00. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs       Dagnis Straubergs 

____________ 

 

 

 

 

Protokolētāja                            Inita Hartmane  

 


