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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. 14
Salacgrīvā

2018.gada 21.decembrī

Sēde sasaukta pulksten 15.30
Sēdi atklāj pulksten 15.30
Darba kārtība:
1. Par enerģētikas krīzes izsludināšanu
2. Par tālākajām rīcībām katlu mājas Tirgus ielā 7, Salacgrīvā darbības nodrošināšanai
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- personāla speciāliste Gunta Kristiņa
PiedalāsDeputāti: Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns,
Normunds Tiesnesis, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Andris Zunde - Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors, Dita Lejniece – Salacgrīvas
novada domes padomniece juridiskos jautājumos.
Uzaicinātās personas: SIA “ENERGOLUX” viens no dalībniekiem SIA “Ecosense” pārstāvis
Sandis Gromovs
Nepiedalās- deputāti Ilona Balode (slimības dēļ), Aija Kirhenšteine (personiski iemesli), Evija
Keisele (personiski iemesli), Marita Kreituse (darba pienākumi), Dāvis Melnalksnis (darba
pienākumi), Agra Jankovska (personiski iemesli)
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 2 jautājumiem.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija
Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons,
Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt
piedāvāto darba kārtību.
1. §
Par enerģētikas krīzes izsludināšanu
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās D.Straubergs, L.Jokste, J.Lipsbergs, J.Cīrulis, K.Močāns;
izsakās A.Zunde, S.Gromovs)
D.Straubergs ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un informē, ka šodien saņemta ziņa, ka siltuma padevi
no katlu mājas Tirgus ielā 7, Salacgrīvā šobrīd nodrošina tikai tehnoloģiskais process. Laika posmā no
Salacgrīvas novada domes kārtējās sēdes līdz šim brīdim ir notikusi vairākkārtēja sarakste ar SIA
“ENERGOLUX” īpašnieku, pilnvarotajiem pārstāvjiem un telefonsaruna, aicinot sniegt konkrētu situācijas

risinājumu. Katlu mājā Tirgus ielā 7, Salacgrīvā ir palicis maz kurināmā. Salacgrīvas novada domes rīcībā
ir dokumenti, kas apliecina, ka uzņēmumam ir lielas parādsaistības. Izveidojusies situācija ir jārisina, lai
vairākas Salacgrīvas novada domes ēkas, veikala “TOP” ēka un daudzdzīvokļu mājas nepaliktu bez
apkures. Salacgrīvas novada dome ir sazinājusies ar vienu no SIA “ENERGOLUX” īpašniekiem, kurš
uzskata, ka viss ir kārtībā. Pilnvarotais pārstāvis šobrīd atrodas Āzijā, uz telefonsarunām nav atsaucies.
SIA “ENERGOLUX” ir izslēgts no Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra un grāmatvedības
firma, kura apkalpoja uzņēmumu, ir atteikusies no pakalpojuma sniegšanas. Ņemot vērā apstākļus secināts,
ka vienīgais, kas darbojas Tirgus ielas 7, Salacgrīvā katlu mājā ar esošajiem katliem un programmatūru ir
Gromova kungs, kura uzņēmums SIA “ENERGOLUX serviss” ir veicis kurināmā pasūtījumus un to
apmaksu. Domes pārstāvji ir tikušies ar vienu no daudzdzīvokļu māju pārvaldniecēm, kura apliecinājusi,
ka dzīvokļos nav siltā ūdens un ienākošais siltums ir minimāls. D.Straubergs informē, ka ir sastādīts plāns
un būtu pieņemams lēmums izsludināt enerģētikas krīzi, tā darot zināmu par apstākļiem, kuros jārīkojas
nekavējoties, lai nerastos neprognozējami zaudējumi. Ir iespējams apturēt esošos deleģējuma līgumus un
nodot esošos deleģējumus citam uzņēmumam. Pēc šīs domes ārkārtas sēdes par pieņemtajiem lēmumiem
nekavējoties būs jāinformē Ekonomikas ministrs un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
jāsasauc Pašvaldības enerģētikas krīzes centra sēde. Plānots turpināt sarunas ar SIA “ENERGOLUX”
īpašniekiem, lai situāciju atrisinātu, bet tas var ieilgt. Šobrīd ir ziema, tādēļ situācija ir jārisina
nekavējoties. Plānots sakārtot nepieciešamo dokumentāciju, lai uzņēmumam, kurš ir gatavs uzņemties
kurināšanu, būtu tiesības pārņemt katlu māju līdz apstākļu noskaidrošanai. Pirms apkures sezonas
uzsākšanas tika saņemtas sūdzības par to, ka netiek uzsākta siltumapgāde no Tirgus ielas 7, Salacgrīvā
katlu mājas. Toreiz izdevās sazvanīt SIA “ENERGOLUX” pārstāvi Dzintaru Avotu, kurš bija norādīts kā
uzņēmuma pilnvarotā persona, un situācija tika atrisināta. Kopš tā brīža pašvaldības rīcībā nav bijusi
nekāda informācija un netika saņemti brīdinājumi, ka SIA “ENERGOLUX” nespēj pildīt saistības.
A.Zunde informē, ka SIA “ENERGOLUX” uz nosūtītajām vēstulēm nereaģē. Ierakstītā sūtījumā nosūtītās
vēstules atbildes termiņš vēl nav beidzies.
L.Jokste jautā, kāda situācija ir ar Liepupes katlu māju?
D.Straubergs – Šobrīd nav nekādas pazīmes, ka saistībā ar Liepupes katlu māju būtu izsludināma
enerģētikas krīze.
J.Lipsbergs jautā, vai uz apkures sezonas sākumu visi dokumenti bija kārtībā?
Sēdes vadītājs vadītājs D.Straubergs dod vārdu S.Gromovam.
S.Gromovs informē, ka viņš dibinājis SIA “ENERGOLUX” 2012.gadā un 2017.gadā daļu no uzņēmuma
pārdevis diviem Vācijas pilsoņiem, kuri lūguši nodot bankas kodu kalkulatoru Dzintaram Avotam. No šis
dienas sākušies dažādi piedzīvojumi. S.Gromovs vērsies Valsts policijā, ir ierosināta krimināllieta par
uzņēmuma līdzekļu izsaimniekošanu. Īpašnieki ir vairākkārt informēti par izveidojušos situāciju, kā
rīkojies Dzintars Avots, kāda ir viņa attieksme pret piegādātājiem. Uzņēmums cieš neatgriezeniskus
zaudējumus. Viss, par ko S.Gromovs iepriekš īpašniekus brīdinājis, ir noticis. Pašvaldība līdz šim netika
iesaistīta, jo tas ir bizness un biznesā mēdz notikt visādi. Kamēr siltums tika piegādāts, viss bija labi.
2018.gada 17.decembrī SIA “ENERGOLUX” tika atņemts pievienotas vērtības nodokļa maksātāja statuss
un, lai atjaunotu šo statusu, ir nepieciešams laiks. Uzņēmuma lielākie ienākumi ir no pārdotās elektrības,
tas ir no “obligātās iepirkuma komponentes”. Ekonomikas ministrija to var pamanīt jebkurā dienā, līdz ar
to jebkurā dienā kvota var tikt anulēta. Ja kvota tiek anulēta, tad uzņēmumam ir beigas. Matiasa kungs
nereaģē un nepaskaidro, kādas attiecības viņam ir ar Dzintaru Avotu, kas liek domāt, ka viņi strādā vienās
interesēs. Kā iepriekš tika pieminēts, septembrī bija problēmas ar apkures sezonas uzsākšanu. S.Gromovs
atstājis uzņēmuma direktora amatu, vienpusēji laužot līgumu, jo tādos apstākļos nespēja labi pildīt amata
pienākumus. Jaunpiebalgā ir mazliet cita situācija, to šobrīd izmeklē Valsts policija. Avota kungs bravūrīgi
informējis, ka viņš visu izdarīs un palīdzība nav nepieciešama. Matiasa kungs to apstiprināja. Apkuri
uzsākt uzņēmums nespēja, jo nezin tehnoloģijas, neprot ar tām strādāt, kā arī nav iespēja 24 h tām būt klāt.
Vienojos, ka ir SIA “ENERGOLUX serviss”, kas šo pakalpojumu var veikt. SIA “ENERGOLUX serviss”
šos darbus veica arī iepriekšējā gadā, bet pakalpojums nebija apmaksāts. Septembrī parāds tika apmaksāts
un tika uzsākta siltuma padeve. Šodien mēs esam nonākuši krīzes situācijā, S.Gromova galējā robeža ir
sasniegta, tāpēc vakar viņš ierosinājis sasaukt ārkārtas domes sēdi Jaunpiebalgā, šodien ārkārtas domes
sēde ir sasaukta Salacgrīvā. Jo apkuri nedrīkst apturēt, siltums ir jāpiegādā. No SIA “ENERGOLUX
serviss” ir veikta kurināmā apmaksa piegādātājiem. Šķelda ir, bet lai blakus uzņēmumam būtu tiesības
iekasēt naudu par pakalpojumu, ir nepieciešami pagaidu risinājumi. Pagaidu risinājums šobrīd tiek lemts,
lai saglabātu siltumu visiem objektiem. Paralēli tiek vestas sarunas ar banku. SIA “ENERGOLUX” ir
kredītlīnija vairāk kā viena miljona apmērā. Bankai ir iespēja izsaukt, pieprasīt, lai SIA “ENERGOLUX”
valde ierodas Latvijā. Šajās sarunās vēlos piedalīties un arī Avota k-gam būtu jāpiedalās, lai situāciju
varētu atrisināt. S.Gromovs uzskata, ka ir cerība uzņēmumu izglābt. Viņa rīcībā nav visa informācija, bet
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uzņēmumam ir jābūt pietiekošai kapacitātei. Aiz uzņēmuma stāv “španeļa industrija”, kas ražo
koģenerācijas stacijas. Liels un bagāts koncerns, bet ir aizdomas, ka viņi nav informēti par izveidojušos
situāciju. Matiass ir pārdošanas menedžeris šajā kompānijā. Dzintars Avots ir tieši tāds pats, tādēļ ir
aizdomas, ka viņi kopā taisa biznesa trikus. S.Gromovs informē, ka dara visu iespējamo, lai siltuma padeve
tiktu nodrošināta un situācija atrisināta.
A.Zunde lūdz precizēt, kad notika pēdējā šķeldas piegāde SIA “ENERGOLUX”?
S.Gromovs - Pēdējā piegāde veikta 2018.gada 19.decembrī un SIA “Kubikmetrs” viņu informējis, ka
šķeldas piegāde tiek pārtraukta.
D.Straubergs apliecina, ka arī pašvaldībās pārstāvji ir sazinājušies ar SIA “Kubikmetrs” pārstāvjiem, kuri
informējuši, ka SIA “ENERGOLUX” ir parāds par kurināmo aptuveni astoņi tūkstoši euro.
S.Gromovs informē, ka pirmie signāli par to, ka parādsaistības netiek pildītas par šķeldas piegādi saņemti
2018.gada 27.novembrī. SIA “Kubikmetrs” jautājis, ko darīt, turpināt piegādi vai pārtraukt? Vienojušies,
ka šķeldas piegāde tiek turpināta. Bet trīs dienas atpakaļ saņemta informācija, ka piegāde tiek pārtraukta, jo
SIA “ENERGOLUX” ir izslēgts no Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra. Jebkurš piegādātājs
saprot, kādas tam ir sekas – pievienotās vērtības nodokļa atskaites nav iespējams iesniegt, nav iespējams
izrakstīt rēķinus. Ja nav samaksāts par šķeldu, nav iespējams samaksāt pievienotās vērtības nodokli. Lai
noskaidrotu apstākļus paies kāds laiks, tas nav vienas dienas jautājums.
J.Cīrulis jautā, kādas ir S.Gromova attiecības ar SIA “ENERGOLUX” valdi? Vai nav risks, ka SIA
“ENERGOLUX” varētu pielietot spēku un neatļauj darbināt iekārtas?
S.Gromovs apliecina, ka tādēļ ir iesaistīta banka, kurai interesē, lai iekārtas strādātu un kredīts tiktu
atmaksāts. Koncerns ir garantējis bankai atpakaļpirkumu, ja kaut kas nestrādā. Tādā gadījumā koncernam
ir jāpārskaita 1,5 miljoni par iekārtām. Banka informēs koncernu, tad apstākļi mainīsies un banka pārņems
kontroli. Mērķis ir nodalīt, lai SIA “ENERGOLUX” S.Gromovam ļauj strādāt ar apkuri. SIA
“ENERGOLUX” nekontrolē apmaksas un nav sasniedzams cilvēks, kas bankā veic norēķinus. Liepupē
vairākkārt ir aizvests SIA “ZAAO” atkritumu konteiners, jo nav apmaksāti rēķini. Grāmatvede par trīs
mēnešiem nav saņēmusi pakalpojuma apmaksu, kas sastāda 350 euro mēnesī. Ņemot vērā iepriekš minēto,
tiek vākti dokumenti, tiek fiksēti fakti. Ārā ir ziema un apkuri nedrīkst pārtraukt.
K.Močāns jautā, kas ir SIA “ENERGOLUX” īpašnieki?
S.Gromovs informē, ka īpašnieki ir trīs: divi vācieši un viņš. Vācieši ir deleģējuši tiesības rīkoties ar
uzņēmumu cilvēkam no malas, kurš nav ne valdes loceklis, ne uzņēmuma dalībnieks, ne amatpersona. Tas
ir krimināls pārkāpums. S.Gromovs ir mazākuma akcionārs, uzņēmumā notiek gudras spēles, lai viņu
izstumtu no uzņēmuma.
J.Lipsbergs jautā, kas notiks ar Liepupes katlu māju?
S.Gromovs informē, ka arī Liepupes katlu mājā ir šķeldas katls, kas aukstā laikā palīdz uzturēt
nepieciešamās temperatūras. Tas ir darba kārtībā, kā arī strādā koģenerācijas iekārtas. Koģenerācija ir
atkarīga no Ekonomikas ministrijas piešķirtās kvotas. Tāpēc SIA “ENERGOLUX” nepieciešams ātri
atgriezt pievienotās vērtības nodokļa maksātāja statusu, lai saglabātu piešķirtās kvotas. S.Gromova rīcībā
nav šādas informācijas vai SIA “ENERGOLUX” to dara.
A.Zunde jautā, kas notiktu tādā gadījumā, ja SIA “ENERGOLUX” neko nedarītu, lai atgrieztu pievienotās
vērtības nodokļa maksātāja statusu?
S.Gromovs - Tādā gadījumā darbojas šķeldas katli, kuri pilnībā nodrošina nepieciešamo siltumu. Pirms
koģenerācijas stacijas uzstādīšanas, tika uzstādīts šķeldas katls.
D.Straubergs informē, ka starp pašvaldību un SIA “ENERGOLUX” 2013.gada 6.jūnijā ir noslēgts
Deleģēšanas līgums Nr. 3-25.3/320 un Patapinājuma līgums Nr.3-25.3/321. Lai ievērotu visas procedūras
līgumu laušanai būs nepieciešams laiks. Ir risks, ka iedzīvotāji un visi iesaistītie paliek bez siltuma, kamēr
tiek ievēroti nosacījumi līgumu laušanai. SIA “ENERGOLUX” pārstāvji nav brīdinājuši par problēmām
uzņēmumā.
A.Zunde - Pašvaldībai ir zināms, ka Valsts ieņēmumu dienests ir devis SIA “ENERGOLUX” termiņu līdz
2019.gada 4.janvārim, lai nokārtotu parādsaistības. Ja tas netiks izdarīts, Valsts ieņēmumu dienests var
pārtraukt SIA “ENERGOLUX” saimniecisko darbību. Ja tiks pārtraukta saimnieciskā darbība, tas būs
pietiekošs iemesls, lai līgumu lauztu. Pašvaldība vairākkārt lūgusi uzņēmuma vadībai skaidrot situāciju,
nav saņemta neviena atbilde par to, ka uzņēmumam ir problēmas.
S.Gromovs informē, ka arī viņu neviens neinformē par situāciju uzņēmumā. Pēdējie resursi ir izsmelti,
rēķini nav apmaksāti, šķeldu vairs neviens nepiegādā avansā. Tādēļ S.Gromovs cēlis trauksmi un
informējis pašvaldību.
D.Straubergs - Iekārtas ir sarežģītas, tādēļ lietderīgāk būtu nodot siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu
kompetentam uzņēmumam, nevis pašvaldībai uzņemties to veikt. Šobrīd deleģējumi tiek apturēti līdz
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apstākļu noskaidrošanai, vienojamies apkures nodrošināšanu uzticēt SIA “ENERGOLUX serviss”, kas var
veikt šo darbu.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina uzdot jautājumus.
Jautājumu, ierosinājumu nav.
Sēdes vadītājs D.Straubergs aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Salacgrīvas novada dome no viena no SIA “ENERGOLUX” dalībnieka
SIA “ECOSENSE” ir saņēmusi informāciju par kurināmā materiāla piegādes pārtraukšanu
SIA “Energolux” apsaimniekotajai katlu mājai Tirgus ielā 7, Salacgrīvā un informāciju par
siltumapgādes pakalpojuma pārtraukšanas uzsākšanu. SIA “ENERGOLUX” (Reģ. Nr.
40103511350) ir deleģēts veikt no likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 1.punktā
noteiktās pašvaldības funkcijas izrietošos pārvaldes uzdevumus – nodrošināt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā, t.i., siltumapgādes (siltumenerģijas pārvade, sadale
un tirdzniecība) pakalpojumus Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētā, nodrošināt ar
siltumapgādes pakalpojumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Salacgrīvā Vidzemes ielā 5,
Vidzemes ielā 7 un Tirgus ielā 3 iedzīvotājus, kā arī nodrošināt ar siltumenerģiju pašvaldības
objektus Salacgrīvā Sila ielā 2, Smilšu ielā 9 un nekustamo īpašumu - veikala ēku Rīgas ielā 13,
un noslēgt deleģēšanas līgumu.
Ar Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja 2018.gada 21.decembra rīkojumu izveidota
komisija veica katlu Tirgus ielā 7, Salacgrīvā, apsekošanu un konstatēja, ka siltumapgādes
pakalpojums netiek nodrošināts noteiktajā kvalitātē, objektā nav kurināmā rezerves un katlu mājas
iekārtas nedarbojas ar nepieciešamo jaudu, kā rezultātā pakalpojuma saņēmējiem netiek
nodrošināta pienācīga siltumapgāde. Apsekošanas rezultāti fiksēti neatbilstību konstatēšanas aktā,
kā arī komisija veica telefonisku sazināšanos ar SIA “ENERGOLUX” valdes locekli, veicot
sarunas fiksēšanu sarunas protokolā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un konstatētos faktus, tika konstatēts, ka pastāv Enerģētikas
likumā 59.pantā iekļautie nosacījumi enerģētikas krīzes izsludināšanai, ņemot vērā to, ka tika
konstatēts, kad enerģijas piegāde ir traucēta tādā apjomā, kas var apdraudēt iedzīvotāju drošību,
veselību un tautsaimniecības nozaru darbību noteiktā Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētas
teritorijā. Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Enerģētikas likuma 59., 62.pantu,
70.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis,
Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Rimants
Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Izsludināt vietējo enerģētisko krīzi siltumapgādē.
2. Apstiprināt pašvaldības enerģētikas krīzes centru šādā sastāvā:
2.1. Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs D. Straubergs.
2.2. Salacgrīvas novada domes izpilddirektors A. Zunde;
2.3. Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskajos jautājumos D.Lejniece;
2.4. Salacgrīvas novada domes enerģētiķis Z.Tomsons;
2.5. Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskajos jautājumos Jānis
Blūmiņš.
3. Pilnvarot Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju atcelt izsludināto enerģētisko krīzi pēc
tam, kad situācija enerģētikā ir normalizējusies un atjaunota enerģijas piegāžu stabilitāte
un drošība.
Lēmums Nr.444. Neatbilstību konstatēšanas akts, telefonu sarunas protokols, Izziņa no
Uzņēmumu datu bāzes, SIA “Kubikmetrs” finanšu dokumentu apmaksas pārskats, SIA
“Ecosense” iesniegums un e-pasta sarakste uz 21 lp pievienoti protokolam.
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2. §
Par tālākajām rīcībām katlu mājas Tirgus ielā 7, Salacgrīvā darbības nodrošināšanai
Salacgrīvas novada dome no viena no SIA “ENERGOLUX” dalībnieka
SIA “ENERGOLUX” (Reģ. Nr. 40103511350), pamatojoties uz 2013.gada 6.jūnija Deleģēšanas
līgumu Nr. 3-25.3/320 (turpmāk – Deleģēšanas līgums), ir deleģēts veikt no likuma „Par
pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas izrietošos pārvaldes
uzdevumus – nodrošināt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā, t.i.,
siltumapgādes (siltumenerģijas pārvade, sadale un tirdzniecība) pakalpojumus Salacgrīvas novada
Salacgrīvas pilsētā, nodrošināt ar siltumapgādes pakalpojumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Salacgrīvā Vidzemes ielā 5, Vidzemes ielā 7 un Tirgus ielā 3 iedzīvotājus, kā arī nodrošināt ar
siltumenerģiju pašvaldības objektus Salacgrīvā Sila ielā 2, Smilšu ielā 9 un nekustamo īpašumu veikala ēku Rīgas ielā 13, un noslēgts deleģēšanas līgums.
Ņemot vērā to, ka ar Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja 2018.gada 21.decembra
rīkojumu izveidota komisija veica katlu Tirgus ielā 7, Salacgrīvā, apsekošanu un konstatēja, ka
siltumapgādes pakalpojums netiek nodrošināts noteiktajā kvalitātē, objektā nav kurināmā rezerves
un katlu mājas iekārtas nedarbojas ar nepieciešamo jaudu, kā rezultātā pakalpojuma saņēmējiem
netiek nodrošināta pienācīga siltumapgāde, un tika konstatēts, ka SIA “ENERGOLUX” nepilda
līgumā noteiktās saistības.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma nosacījumiem, pašvaldība ir atbildīga par
deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu kopumā un par attiecīgo komunālo pakalpojumu
pieejamības nodrošināšanu Deleģēšanas līgumā minētajiem objektiem.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 2018.gada
21.decembra lēmumu Nr. 444 “Par enerģētikas krīzes izsludināšanu”, atklāti balsojot: PAR- 9
deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone,
Jānis Cīrulis, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apturēt 2013.gada 6.jūnija Deleģēšanas līguma Nr. 3-25.3/320 un 2013.gada
6.jūnija Patapinājuma līgumu Nr.3-25.3/321 līdz situācijas noskaidrošanai.
2. Uzdod enerģētikas krīzes centram rast risinājumu, lai nodrošinātu siltumapgādes
pakalpojumu sniegšanu Deleģēšanas līgumā noteiktajiem katlu mājai Tirgus ielā 7,
Salacgrīvā, pieslēgtajiem objektiem.
3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju veikt visas nepieciešamās darbības šī lēmuma
izpildei.
Lēmums Nr.445.
Sēdi slēdz plkst. 16:00.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.
Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (21.12.2018.)

____________________________
Gunta Kristiņa (21.12.2018.)

Sēdes protokolētāja
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