
 

       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 
 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Nr. 4 

 

Smilšu ielā 9, Salacgrīvā,        2019.gada 3.aprīlī  

Salacgrīvas novadā            

           

Sēde sasaukta pulksten 16.30 

Sēdi atklāj pulksten 16.30 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par dotācijas piešķiršanu Salacgrīvas ostas pārvaldei   

2. Par kredīta ņemšanu dotācijas piešķiršanai Salacgrīvas ostas pārvaldei projekta "Uzlabota 

jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā" līdzfinansēšanai 

3. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā  

projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” 

līdzfinansēšanai  

4. Par kredīta ņemšanu ieguldīšanai sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Salacgrīvas ūdens” 

pamatkapitālā projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 

3.kārta” īstenošanai 

5. Par kredīta ņemšanu Salacgrīvas pilsētas Meldru un Lašu ielu seguma atjaunošanai 

6. Par kredīta ņemšanu projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība 

Salacgrīvas pilsētā” līdzfinansējuma nodrošināšanai 

7. Par kredīta ņemšanu projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana attīstība Salacgrīvas 

novada domes ēkā” līdzfinansējuma nodrošināšanai 

8. Par saistošo noteikumu Nr. B–5 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 

20.marta saistošajos noteikumos Nr. B-4 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada 

pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

 

 

Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  

 

Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane 

 

Piedalās- 

Deputāti: Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

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, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes 

ekonomiste – budžeta plānotāja, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas 

vadītāja, Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja 
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Nepiedalās- deputāti Jānis Cīrulis (personiski iemesli), Marita Kreituse (darba pienākumu dēļ), 

Dāvis Melnalksnis (personiski iemesli), Agra Jankovska (darba pienākumu dēļ), Kristīne Mauliņa 

(darba pienākumu dēļ) 

 

Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs informē par domes ārkārtas sēdes sasaukšanas iemesliem un 

lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 8 jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 10 

deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 

Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību. 

 

 

1. § 

Par dotācijas piešķiršanu Salacgrīvas ostas pārvaldei 

 

Salacgrīvas novada domes izveidota pastarpināta pārvaldes iestāde Salacgrīvas ostas 

pārvalde piedalās Eiropas Savienības ERAF Interreg Igaunijas -Latvijas programmas projektā 

EST-LAT55 “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”, kura 

ietvaros tiek veikta jahtotāju servisa ēkas izbūve, kurā paredzētas jahtotāju servisa telpas, 

Salacgrīvas ostas pārvaldes telpas, airētājiem nepieciešamās telpas, kā arī tūrisma informācijas 

centra telpas.  Kopējās izmaksas, kas saistītas ar būvniecības procesu, ir 1 278 532 EUR, tai skaitā 

attiecināmās izmaksas 677 000 EUR (ES finansējums 85% - 575450 EUR, Valsts budžeta 

finansējums 5% -33850 EUR, Ostas pārvaldes finansējums 10% - 67 700 EUR), un izmaksas, kas 

pārsniedz projekta attiecināmās izmaksas ir 601 532 EUR. 

Salacgrīvas ostas pārvalde un Salacgrīvas novada dome ir noslēgušas līgumu par 

Salacgrīvas novada domes līdzdalību projekta realizēšanā, finansējot daļu no izmaksām, kas 

saistītas ar jahtotāju servisa ēkas būvniecības procesu,   kas pārsniedz projekta attiecināmās 

izmaksas, proporcionāli telpu platībai, kas paredzētas airētājiem un tūrisma informācijas centram, 

kas sastāda 350 029 EUR par 405 m2 telpu platības.    

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma “Likums par ostām” 12.panta pirmās daļas 

7.punktu, saskaņā ar 2018.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 

10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita 

Šlekone, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt Salacgrīvas novada domes izveidotai pastarpinātai pārvaldes iestādei Salacgrīvas 

ostas pārvaldei dotāciju 350 029 EUR  (trīs simti piecdesmit tūkstoši divdesmit deviņi 

euro) projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un 

Latvijā” realizēšanas līdzfinansēšanai. Līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemot kredītu 

Valsts kasē 262521 EUR un atlikušo līdzfinansējuma daļu segt no pašvaldības 

pamatbudžeta.  

2. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumu 

Nr.416 “Par dotācijas piešķiršanu Salacgrīvas ostas pārvaldei” (protokols Nr. 13;33§). 

 

Lēmums Nr.141.  

 

 

2. § 

Par kredīta ņemšanu dotācijas piešķiršanai Salacgrīvas ostas pārvaldei projekta "Uzlabota 

jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā" līdzfinansēšanai 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma “Likums par budžetu un finanšu vadību” 22.pantu, likuma “Par 

pašvaldību budžetiem” 15.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 
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Salacgrīvas novada domes 2019.gada 3.aprīļa lēmumu Nr.141 “Par dotācijas piešķiršanu 

Salacgrīvas ostas pārvaldei” (protokols Nr.3; 1.§), saskaņā ar Salacgrīvas novada attīstības 

programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna 2019.-2021.gadam Rīcībām Nr.R.1.1.4. un 

R.4.1.3., kā arī Investīciju plāna 2019.-2021.gadam 26.punktu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti 

(Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra 

un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”, ņemt kredītu EUR 262521 (divi simti sešdesmit 

divi tūkstoši pieci simti divdesmit viens euro) no Valsts kases. Valsts kases kredīta 

atmaksas termiņš -20 gadi, ar Valsts kases noteikto procentu likmi. Atliktais maksājums 1 

gads, pamatsummu atmaksāt no 2020.gada maija. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar 

pašvaldības budžetu. 

2. Kredīta summu EUR 262521 (divi simti sešdesmit divi tūkstoši pieci simti divdesmit viens 

euro) un pašvaldības finansējumu EUR 87508 (astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti 

astoņi euro) 2019.gadā pārskaitīt kā dotāciju Salacgrīvas ostas pārvaldei projekta 

“Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” realizēšanas 

līdzfinansēšanai.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu un ekonomikas nodaļai. 

 

 

Lēmums Nr.142.  

 

 

3. § 

Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā  

projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” 

līdzfinansēšanai 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma 

„Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 62.pantu, 63.pantu, 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Salacgrīvas ūdens” valdes locekļa K.Krūmiņa 2019.gada 

3.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr.3.18/103), saskaņā ar Salacgrīvas novada attīstības programmas 

2015.-2021.gadam Rīcības plāna 2019.-2021.gadam Rīcību Nr.R.3.2.3., kā arī Investīciju plāna 

2019.-2021.gadam 23.punktu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā projekta 

“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” līdzfinansēšanai 

naudas līdzekļus EUR 93 131 (deviņdesmit trīs tūkstoši viens simti trīsdesmit viens euro) 

apmērā. 

2. Pamatkapitāla palielinājumu apmaksāt dalībnieku sapulces lēmumā par pamatkapitāla 

palielināšanu noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no dienas, kad 

dalībnieku sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu. 

3. Uzdot sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklim Kasparam 

Krūmiņam pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu iesniegt komercreģistra iestādei 

pēc tam, kad veikta daļu apmaksa un jaunās daļas ierakstītas dalībnieku reģistrā. 

 

Lēmums Nr.143. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.  
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4. § 

Par kredīta ņemšanu ieguldīšanai sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Salacgrīvas ūdens” 

pamatkapitālā projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 

3.kārta” īstenošanai 

 

Pamatojoties uz likuma “Likums par budžetu un finanšu vadību” 22.pantu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un Salacgrīvas novada domes 2019.gada 3.aprīļa 

lēmumu Nr.143 “Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” 

pamatkapitālā  projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” 

līdzfinansēšanai” un 2015.gada 17.novembra Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.437 “Par 

vienkāršotās finanšu analīzes apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības 

investīciju projekta īstenošanai”, saskaņā ar Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-

2021.gadam Rīcības plāna 2019.-2021.gadam Rīcību Nr.R.3.2.3., kā arī Investīciju plāna 2019.-

2021.gadam 23.punktu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta”, ņemt kredītu EUR 93 131 

(deviņdesmit trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit viens euro) no Valsts kases. Valsts kases 

kredīta atmaksas termiņš -20 gadi, ar Valsts kases noteikto procentu likmi. Atliktais 

maksājums 1 gads, pamatsummu atmaksāt no 2020.gada maija. Aizņēmumu atmaksu 

garantēt ar pašvaldības budžetu. 

2. Kredīta summu 93 131 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit viens euro) 

apmērā ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai. 

 

Lēmums Nr.144.  

 

 

5. § 

Par kredīta ņemšanu Salacgrīvas pilsētas Meldru un Lašu ielu seguma atjaunošanai 

(ziņo D.Straubergs) 

 

Pamatojoties uz likuma “Likums par budžetu un finanšu vadību” 22.pantu, likuma “Par 

pašvaldību budžetiem” 15.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 

Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna 2019.-2021.gadam 

Rīcību Nr.R.3.2.4., kā arī Investīciju plāna 2019.-2021.gadam 12.punktu, atklāti balsojot: PAR- 

10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita 

Šlekone, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis 

Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Lai veiktu Salacgrīvas pilsētas Meldru un Lašu ielu seguma atjaunošanu, ņemt kredītu 115 

611 (viens simts piecpadsmit tūkstoši seši simti vienpadsmit euro), kas sastāda 75% no 

kopējām  būvniecības izmaksām, no Valsts Kases. Valsts kases kredīta atmaksas termiņš – 20 

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

atmaksāt no 2020.gada maija. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu un ekonomikas nodaļai.  

 

Lēmums Nr.145.  
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6. § 

Par kredīta ņemšanu projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība 

Salacgrīvas pilsētā” līdzfinansējuma nodrošināšanai 

(ziņo D.Straubergs) 

 

2018.gada 29.maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta vienošanās 

Nr.3.3.1.0/17/I/015 par Eiropas Savienības fonda projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 

infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā”  īstenošanu.   Projekta kopējās izmaksas 803183,22 

EUR, tai skaitā ERAF finansējums 313749 EUR. Pamatojoties uz likuma “Likums par budžetu un 

finanšu vadību” 22.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 15.pantu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, un saskaņā ar Salacgrīvas novada attīstības 

programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna 2019.-2021.gadam Rīcībā Nr.2.1.11. un R.3.2.4., 

kā arī Investīciju plāna 2019.-2021.gadam 13.punktu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis 

Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija 

Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

  
1. Lai realizētu 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, 

veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 

noteiktajai teritoriju ekonomiskai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām 

ERAF projektu „Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā”, 

ņemt kredītu 517 677 EUR (pieci simti septiņpadsmit tūkstoši seši simti septiņdesmit septiņi 

euro), no Valsts Kases. Valsts kases kredīta atmaksas termiņš – 20 gadi, ar Valsts kases 

noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums – 1 gads, pamatsummu atmaksāt no 2020.gada 

maija. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu un ekonomikas nodaļai.  

 

Lēmums Nr.146.  

 

 

7. § 

Par kredīta ņemšanu projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana attīstība 

Salacgrīvas novada domes ēkā” līdzfinansējuma nodrošināšanai 

(ziņo D.Straubergs) 

 

2018.gada 20.jūlijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta vienošanās 

Nr.4.2.2.0/17/I/094 par Eiropas Savienības fonda projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana 

Salacgrīvas novada domes ēkā”  īstenošanu.   Projekta kopējās izmaksas 219878,90 EUR, tai 

skaitā ERAF finansējums 108970 EUR. Pamatojoties uz likuma “Likums par budžetu un finanšu 

vadību” 22.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 15.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 19.punktu un saskaņā ar Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-

2021.gadam Rīcības plāna 2019.-2021.gadam Rīcību Nr.3.3.2., kā arī Investīciju plāna 2019.-

2021.gadam 29.punktu, atklāti balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds 

Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, 

Kristaps Močāns, Rimants Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Lai realizētu 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības 

programmām sekmēt  energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu 

izmantošanu pašvaldību ēkā” projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas 

novada domes ēkā”, ņemt kredītu 113956 EUR (viens simts trīspadsmit tūkstoši deviņi simti 

piecdesmit seši euro), no Valsts Kases. Valsts kases kredīta atmaksas termiņš – 20 gadi, ar 
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Valsts kases noteikto procenta likmi. Atliktais maksājums – 1 gads, pamatsummu atmaksāt no 

2020.gada maija. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu un ekonomikas nodaļai.  

 

Lēmums Nr.147.  

 

 

8. § 

Par saistošo noteikumu Nr. B–5 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 20.marta 

saistošajos noteikumos Nr. B-4 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada pamata un 

speciālo budžetu”” apstiprināšanu 

(ziņo I.Lazdiņa; debatēs piedalās D.Straubergs) 

 

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

daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”,  atklāti 

balsojot: PAR- 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna 

Borozdina, Sanita Šlekone, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Rimants 

Jirgensons, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome 

NOLEMJ:  
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.B-5 ”Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 

20.marta saistošajos noteikumos Nr. B-4 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada 

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

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-5 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveida 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 nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi 

pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas 

pārvaldē. 

 

Lēmums Nr.148. Pielikums uz 11 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp. pievienoti protokolam.  

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:45. 

Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā. 

 

 

Sēdes vadītājs      ____________________________ 

Dagnis Straubergs (03.04.2019.) 

 

 

       ____________________________ 

Sēdes protokolētāja                          Inita Hartmane (03.04.2019.) 

 

 


