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Latvijas Republika 

ĶEGUMA NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000013682 

Lāčplēša iela 1, Ķegumā, LV 5020 , tālr. 650 38514, 650 38883, fakss 650 55440,  

E-pasts dome@kegums.lv 

 

SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

 

2011.gada 6.jūlijā                            Nr.15 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova 

 

Sēdē piedalās: 
Deputāti: Sandra Čivča, Līga Strauss, Aigars Biķis, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, 

Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Viesturs Teicāns, 

Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks. 

Domes darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, izpilddirektora vietnieks Edgars 

Kozlovs, ekonomiste Aija Liepiņa. 

Sēdē nepiedalās deputāte Irēna Dmitročenko sakarā ar aizņemtību pamatdarbā. 
 

Darba kārtība: 
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
9. Par deleģējuma līguma slēgšanu. 

10. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011. gada 20. aprīļa lēmumā  (protokols 

Nr.10,6.§) „Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam”.  

11. Par dzīvojamo telpu īres līguma pārslēgšanu. 

12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Līčupes” un 

„Bezdelīgas”. 

13. Par zemes nomas līgumu. 

14. Par zemes gabala nomu. 

15. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Daugavas 

Dzirnavas”, Birzgales pag., Ķeguma nov. 

17. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

18. Par iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu. 

19. Par zemes gabala nomu. 

20. Par zemes gabala nomu. 

21. Par pašvaldības kustamas mantas atsavināšanu. 

22. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Prātiņi”. 
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23. Par Ķeguma novada Bāriņtiesas locekļiem. 

24. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. 

25. Informatīvie jautājumi. 

 
 

 

1.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Gunāra Harija Aļeksejonoka nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

2.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Andra Māliņa nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

nekustamo, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

3.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Baibas Siliņas nekustamā īpašuma nodokļa, piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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4.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

  

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Ingunas Bondares nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

 

5.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Leo Priedes nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

6.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Taigas Zvejnieces nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

7.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 



 4

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Jāņa Rankas nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

 

Lēmums sēdes protokola uz 1 lp. 

 

8.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Ģirta Dzilnas nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

9.§ 

Par deleģējuma līguma slēgšanu. 

R.Ozols, L.Bicāns 

 

Izvērtēti piedāvājumi deleģējuma līguma slēgšanai augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas izveidošanai un uzturēšanai Ķeguma novada pašvaldības teritorijā. 
Pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta septīto daļu, vietējai 

pašvaldībai ir tiesības deleģēt šā panta sestajā daļā minēto uzdevumu, slēdzot deleģējuma līgumu 

Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.  
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa noteic, ka publiska persona 

var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona 

attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk un privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar 

ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 

41.panta otrās un trešās daļas noteikumus.   

Saskaņā ar Ķeguma novada domes 20.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ķeguma  novadā”, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Mērniecības Datu 

Centrs”, vien. reģ. nr.40003831048, juridiskā adrese Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, 

LV-1005, par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu un 

uzturēšanu Ķeguma novada administratīvajā teritorijā atbilstoši Ministru kabineta 

noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, pārbaudot 

iesniegto informāciju un nodrošinot datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā. 
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Mērniecības datu Centrs”. 
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10.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011. gada 20. aprīļa lēmumā   
(protokols Nr.10,6.§) „Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu  

nekustamajam īpašumam”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

     1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2011. gada 20. aprīļa lēmumā (protokols 

Nr.10,6.§) „Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam” 

lemjošajā daļā 1. punktu izteikt šādā redakcijā: 
    „ No nekustamā īpašuma „Brigmaņi”, kopplatība  atdalāmajai zemes vienībai: 

           1.1. piešķirt nosaukumu „Mauriņi”, Glāžšķūnis, Rembates pag., Ķeguma nov.;  

           1.2. noteikt zemes gabala platību 1,10 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

instrumentāli uzmērot dabā; 
           1.3. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (kods 0101)”. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

11.§ 

Par dzīvojamo telpu īres līguma pārslēgšanu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Līgas Ālapas, 2011.gada 13.jūnija iesniegums (reģ. Nr.1-6/46, 13.06.2011.) ar 

lūgumu pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu. 

Nekustams īpašums Nākotnes iela 2A, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., ar 

15.04.2011. Aktu par valsts nekustamā īpašuma nodošanu un pārņemšanu ir pārņemts Ķeguma 

novada pašvaldības īpašumā no Latvijas Valsts Zemkopības ministrijas Valsts meža dienesta. 

Īpašuma tiesības uz nekustamu īpašumu- Nākotnes iela 2A, Birzgale, Birzgales pag., 

Ķeguma nov. nostiprinātas Ogres zemesgrāmatu nodaļas Birzgales pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr.581 ar zemesgrāmatu tiesneša 24.05.2011. lēmumu (žurnāla Nr.300003037172). 

Līgai Ālapai ar Valsts meža dienestu 02.07.2009. tika noslēgts dzīvojamo telpu īres 

līgums Nr.5-19/4, īres līguma termiņš – 31.12.2011. 

Pamatojoties uz likuma „Par  dzīvojamo telpu īri”" 8. pantu, kas nosaka, ka pie 

dzīvojamās mājas vai dzīvokļa pāriešanas citas juridiskās vai fiziskās personas īpašumā, 
jaunajam īpašniekam ir saistoši iepriekšējā īpašnieka noslēgtie dzīvojamās telpas īres līgumi;  

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Līgu Ālapu, par pašvaldības dzīvokļa Nākotnes 

ielā 2A-1, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., īri līdz 2011.gada 31.decembrim. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Līgai Ālapai, pašvaldības 

centralizētajai grāmatvedībai un Birzgales pagasta pārvaldei. 

 

 

12.§ 
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Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Līčupes” un „Bezdelīgas”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Līčupes” un 

„Bezdelīgas”, Birzgales pag., Ķeguma nov. Nodalīt no nekustamā īpašuma „Līčupes”, 

Birzgales pag., Ķeguma nov., trešo zemes gabalu platība 20,00 ha, kas pēc atdalīšanas 

tiks pievienots nekustamajam īpašumam „Bezdelīgas”, Birzgales pag., Ķeguma nov. 

Veicot zemes gabalu atdalīšanu un pievienošanu, tiks pārkārtotas nekustamo īpašumu 

robežas. 

2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums). 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

   

13.§ 

Par zemes nomas līgumu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Aigas Krūmiņas 2011. gada 31.maija iesniegums par zemesgabala Smilšu ielā 
15, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 0,1530 kv.m., iznomāšanu viņas valdījumā 
esošo ēku uzturēšanai. 

Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2010.gada 6.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.21, 

9§) uz zemesgabalu Smilšu ielā 15, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., izbeigtas zemes 

lietošanas tiesības atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3. punktam.  

Veltai Grimblatei zemes gabals Smilšu ielā 15 pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību 

pāreju citām personām tika piešķirts saskaņā ar Ogres rajona Birzgales pagasta  zemes komisijas 

1996.gada 12.jūlija lēmumu Nr.26.  

Uz zemes gabala Smilšu ielā 15, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov, atrodas 

ekspluatācijā nodota dzīvojamā ēka un 2 palīgceltnes.    

Velta Grimblate mirusi 2008.gada 25.augustā (Ogres rajona Birzgales pagasta 

dzimtsarakstu nodaļas 25.08.2008. miršanas reģistrs Nr.21).     

Zemes gabals un ēkas (būves) atrodas V.Grimblates meitas Aigas Krūmiņas, personas 

kods 180168-11052, dzīvo Smilšu ielā 15, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov.,  faktiskā 
valdījumā. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 4.daļu persona, par zemi, kas nepieciešama zemes 

lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, noslēdzams zemes nomas līgums. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībām 

piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, 

par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi. 

Ievērojot 2008.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumus Nr.644 „Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību”,  

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 
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Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

1. Noteikt, ka zemes vienība Smilšu ielā 15, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 

0,1530 ha, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu, piekrīt pašvaldībai un 

ierakstāma zemesgrāmatā uz Ķeguma novada domes vārda (pielikumā izkopējums no 

kadastra kartes). 

2. Slēgt Zemes nomas līgumu ar Aigu Krūmiņu, par apbūvētas zemes vienības Smilšu 

ielā 15, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 0,1530 ha, nomu, no 2011.gada 

1.jūnija uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai maksā likumos noteiktos nodokļus. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Aigai Krūmiņai, pašvaldības 

darbiniekiem uz kuriem lēmums attiecas un Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai. 

 

 

14.§ 

Par zemes gabala nomu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Tatjanas Potjomkinas, 2011.gada 14.jūnija iesniegums (reģ. 14.06.2011., Nr.1-

6/47) ar lūgumu iznomāt zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, daļu 0,5 ha platībā 
mazdārziņa vajadzībām. 

Saskaņā ar Birzgales pagasta padomes 25.09.2008.sēdes lēmuma (protokols Nr.10, 12.§) 

„Par lauku apvidus zemes piekritību Birzgales pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes 

nodošanu zemes reformas pabeigšanai” 1.3.punktu, zemes gabals „Pašvaldības nomas zeme”, 

Birzgales pag.,, Ķeguma nov., ir  Ķeguma novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals 18,0 ha 

platībā. 
saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu", kas nosaka neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma 

noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka 

pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 

mantu;  

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Tatjanu Potjomkinu, par zemesgabala „Pašvaldības nomas 

zeme”, daļas 0,5 ha platībā, nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām, līdz 

2011.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot 

nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus 

nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Tatjanai Potjomkinai, pašvaldības 

centralizētajai grāmatvedībai un Birzgales pagasta pārvaldei. 
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15.§ 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

R.Ozols 

 

atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. No nekustamā īpašuma “Jaunzemi-2”, Tomes pag., Ķeguma nov.,atdalāmajām: 

   1.1. Otrajai zemes vienībai: 

      1.1.1. noteikt zemes gabala platību 2,10 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

instrumentāli uzmērot dabā; 
          1.1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

       1.2. Trešajai zemes vienībai: 

         1.2.1. noteikt zemes gabala platību 3,80 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu instrumentāli uzmērot dabā; 
         1.2.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

2.  Zemes vienībām noteikt vienotu nosaukumu ”Zeilēni”, Tomes pag., Ķeguma nov. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 

16.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Daugavas Dzirnavas”, 

Birzgales pag., Ķeguma nov. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Daugavas Dzirnavas”, Birzgales 

pag., Ķeguma nov.  

 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

17.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pirmajai zemes vienībai, platība 3,41 ha: 

     1.1. saglabāt adresi „Daugavas Dzirnavas”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 
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           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (kods 0101);  

      2. Otrajai zemes vienībai, platība 0,71 ha: 

           2.1. piešķirt nosaukumu „Dzirnupes 1”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

           2.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0600). 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

18.§ 

Par iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu. 

R.Ozols, S.Čivča 

 

Saskaņā ar Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas izsludināto 

projektu konkursu (Ķeguma novada domes 2011.gada 20.aprīļa sēdes protokols Nr.10,21§), 

iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa Vērtēšanas komisijā iesniegti 31 projekts. 

Komisija atbalstījusi 11 projektus par kopējo finansējumu Ls 5015,23 apmērā. 
Ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 

projektu konkursā iesniegtos juridisko un fizisko personu iesniegtos projektus kopsummā 
Ls 5015,23 (pieci tūkstoši piecpadsmit lati divdesmit trīs santīmi) apmērā: 
1.1. „Ķeguma sieviešu un vīriešu pludmales volejbola komandu attīstība”  (Dace 

Pavlovska), Ls 498,56 apmērā; 
1.2. „Pludmales volejbola laukuma izveide Ķeguma novada pludmales teritorijā” (Andris 

Grīslis), 500,-apmērā; 
1.3. „Bērnu rotaļu laukuma Skolas ielā 4, Ķegumā, rekonstrukcija” (Dace Skrīvele), Ls 

344,42 apmērā; 
1.4. „Futbols Ķegumā” (Kaspars Salenieks), precizējot projekta tāmi, izslēdzot no 

attiecināmajām izmaksām telefonu sakarus, komunikāciju nodrošināšanu, plakātu 

veidošanu,izvietošanu, Ls 390,-apmērā; 
1.5. „Ķeguma novada bibliotēkā notiekošo literāri muzikālo pasākumu norises 

uzlabošana” (biedrība „Grāmatu draugu klubs  Doma”), Ls 500,-apmērā; 
1.6. „Ar dziesmu pa dzīvi” (Lidija Poluektova, vokālais ansamblis „Kvēlziedi”), Ls 500,- 

apmērā; 
1.7. „Zīmēšanas pulciņa izveidošana pirmsskolas vecuma bērniem” (Ilona Klimane), Ls 

300,- apmērā; 
1.8. „Apmācību kurss „Taupīgas saimniekošanas un veselīga uztura pamatprincipi”” 

(biedrība „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes”, Ls 492,25 apmērā; 
1.9. „Mazajam pacientam draudzīga vide” (biedrība „Starptautiskais soroptimistu klubs 

Ogre-Ķegums”), Ls 490,-apmērā; 
1.10.  „Digitālo klavieru iegāde” (Rita Reinsone, Birzgales Tautas nams), Ls 500,- 

apmērā. 
1.11.  „Trīs, četri,-reizē!” (biedrība „SK Birzgale”), Ls 500,- apmērā. 
2.   Slēgt līgumus ar lēmuma 1.punktā  minētajām fiziskajām un juridiskajām personām 

par  projektu īstenošanu. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu lēmumā minētajām juridiskām 

un fiziskām personām un pašvaldības darbiniekiem uz kuriem lēmums attiecas. 
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19.§ 

Par zemes gabala nomu. 

 

Izskatīts Mārītes Artihovičas, 2011.gada 29.jūnija iesniegums (reģ. 29.06.2011., Nr.1-

6/51) ar lūgumu izbeigt 14.12.2007. zemes nomas līgumu Nr.1-30/86 par zemes gabala 

Krastmalas iela 6, Birzgales pag., Ķeguma nov., nomu. 

Ar Mārīti Artihoviču, 2007.gada 14.decembrī noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1-30/86 

par zemes gabala Krastmalas iela 6, Birzgales pag., Ķeguma nov., 2015 m
2 

platībā, iznomāšanu. 

Nekustamā īpašuma nodoklis un nomas maksa par zemes gabalu Krastmalas iela 6, 

Birzgales pag., Ķeguma nov., 2015 m
2 

platībā, uz 2011gada 1.jūliju nomaksāts pilnā apmērā. 
Ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt  zemes nomas līgumu Nr.1-30/86, kas 2007.gada 14.decembrī, noslēgts starp 

Birzgales pagasta padomi un  Mārīti Artihoviču par zemes gabala Krastmalas iela 6, 

Birzgales pag., Ķeguma nov., 2015 m
2 

platībā, nomu ar 2011.gada 1.jūliju. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Mārītei Artihovičai un  

centralizētajai grāmatvedībai. 

 

20.§ 

Par zemes gabala nomu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Mārtiņa Branta, 2011.gada 29.jūnija iesniegums (reģ. 29.06.2011., Nr.1-6/50) 

ar lūgumu izbeigt 01.10.2003. zemes nomas līgumu Nr.150 par zemes gabala „Silamiķeļi” 

1.zemes vien., Birzgales pag., Ķeguma nov., nomu. 

 

Ar Mārtiņu Brantu, 2003.gada 1.oktobrī noslēgts Zemes nomas līgums Nr.150 par zemes 

gabala „Silamiķeļi” 1.zemes vien., Birzgales pag., Ķeguma nov., 3,6 ha
 
platībā iznomāšanu. 

Nekustamā īpašuma nodoklis un nomas maksa par zemes gabalu „Silamiķeļi” 1.zemes 

vien., Birzgales pag., Ķeguma nov., 3,6 ha
 
platībā, uz 2011gada 1.jūliju nomaksāts pilnā apmērā. 

Ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt  zemes nomas līgumu Nr.150, kas 2003.gada 1.oktobrī, noslēgts starp Birzgales 

pagasta padomi un  Mārtiņu Brantu par zemes gabala „Silamiķeļi” 1.zemes vien., 

Birzgales pag., Ķeguma nov., 3,6 ha platībā, nomu ar 2011.gada 1.jūliju. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Mārtiņam Brantam centralizētajai 

grāmatvedībai. 

 

 

21.§ 

Par pašvaldības kustamas mantas atsavināšanu. 

R.Ozols, N.Sniedze, L.Strauss 

 

Izskatīti Ķeguma novada domes (Dome) izpilddirektores N.Sniedzes priekšlikumi par 

sekojošas Domei piederošās kustamas mantas atsavināšanu sakarā ar tās fizisku nolietošanos: 
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1) traktora piekabe ar reģistrācijas nr.P4788LZ, marka 2PTS-4, izlaiduma gads 1981., 

saskaņā ar Domes Centralizētās grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaites datiem kustamās 

mantas atlikusī bilances vērtība uz 2010.gada 01.decembri ir LVL 0,00; tehniskā apskate 

nav veikta; 

2) piekabe kravas kaste ar reģistrācijas nr.B9542, marka SP, modelis 8112, izlaiduma gads 

1993. saskaņā ar Domes Centralizētās grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaites datiem 

kustamās mantas atlikusī bilances vērtība uz 2010.gada 01.decembri ir LVL 0,00; 

tehniskā apskate nav veikta. 

 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otrā daļa paredz, ka atļauju 

atsavināt pašvaldības kustamo mantu dod attiecīgā dome; trešā daļa paredz, ka lēmumā par 

atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu; 8.panta piektā daļa paredz, ka kustamās mantas 

novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas cenu nosaka dome; 37.panta pirmās daļas 1. un 

2.punkti paredz, ka pārdot pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī 
bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 500,00 latiem, šajā gadījumā 
pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību, izsoles izmaksas ir lielākas par mantas 

vērtību. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un domes Finanšu komitejas 2011.gada 29.jūnija 

(protokols nr.28, 8§) atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pārdot Ķeguma novada domei piederošu kustamo mantu - traktora piekabe ar 

reģistrācijas nr.P4788LZ, marka 2PTS-4, izlaiduma gads 1981, organizējot rakstisku 

izsoli, nosakot mantas minimālo cenu LVL 300,00. 

2. Pārdot Ķeguma novada domei piederošu kustamo mantu - piekabe kravas kaste ar 

reģistrācijas nr.B9542, marka SP, modelis 8112, izlaiduma gads 1993., organizējot 

rakstisku izsoli, nosakot mantas minimālo cenu LVL 40,00. 

3. Apstiprināt kustamas mantas izsoles noteikumus (pielikumā). 
4. Domes izpilddirektorei N.Sniedzei organizēt kustamas mantas izsoles noteikumu 

izvietošanu Ķeguma novada domes, Rembates pagasta pārvaldes un Birzgales pagasta 

pārvaldes ēkās redzamā vietā, kā arī to publicēšanu pašvaldības laikrakstā „Ķeguma 

Novada Ziņas”. 

5. Domes izpilddirektorei N.Sniedzei pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas organizēt 
lēmuma 1. un 2.punktā minētās kustamās mantas pārdošanu, pārreģistrāciju un attiecīgu 

ierakstu reģistrēšanu grāmatvedības reģistros. 

6. Domes juristei S.Biļinskai sagatavot pirkuma līguma projektu.  

7. Pašvaldības sekretārei G.Kozlovai nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas 

attiecas. 

 

 

22.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Prātiņi”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

     1.Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Prātiņi”, Berkava, 

Tomes pag., Ķeguma nov., 1. zemes vienībai, platība 8,00 ha. 
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     2.  Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums). 

      

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

   

23.§ 

Par Ķeguma novada bāriņtiesas locekļiem. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Ķeguma novada bāriņtiesas locekles Irēnas Dmitročenko iesniegums ar 

lūgumu atbrīvot no Ķeguma novada bāriņtiesas locekles pienākumu pildīšanas. 

Irēna Dmitročenko ievēlēta par Ķeguma novada bāriņtiesas locekli 2010.gada 1.decembrī  
uz pieciem gadiem.  

Izskatīts Ķeguma novada izglītības psiholoģes Ilzes Skrīveres iesniegums ar lūgumu 

ievēlēt par Ķeguma novada Bāriņtiesas locekli. 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 10.panta otro daļu, Ilze Skrīvere atbilst bāriņtiesas locekļa 

pretendentam izvirzītajām prasībām.  

Pamatojoties uz Bāriņtiesas likuma 9.pantu, kas noteic, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, 

bāriņtiesas locekļus pašvaldības dome ievēlē uz pieciem gadiem; 12.panta pirmās daļas pirmo 

apakšpunktu, ka bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata pēc viņa vēlēšanās; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbrīvot Irēnu Dmitročenko, no Ķeguma novada bāriņtiesas locekles pienākumiem, ar 

2011.gada 11.jūliju.   
2. Ievēlēt par Ķeguma novada bāriņtiesas locekli Ilzi Skrīveri, no 2011.gada 11.jūlija uz 

pieciem gadiem, t.i. uz laiku līdz 2016.gada 10.jūlijam.  

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām uz kurām tas attiecas. 

 

 

24.§ 

Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. 

 

Izskatot Ķeguma novada domes priekšsēdētāja Roberta Ozola iesniegumu par ikgadējā 
atvaļinājuma daļas piešķiršanu no 2011.gada 11.jūlija;  

saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likums” 41.panta (1) daļu, kas nosaka, ka par domes priekšsēdētāju ievēlētam deputātam ir 

tiesības uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu, kura ilgums ir četras kalendārās nedēļas, 

neieskaitot svētku dienas;  

saskaņā ar Ķeguma novada domes 2010.gada 9.jūnija lēmumu (protokols Nr.12, 8.§), ar 

grozījumiem Ķeguma novada domes lēmumā 2010.gada 18.agustā (protokols Nr.18, 15.§); 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – 1 

(Robers Ozols), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt Ķeguma novada domes priekšsēdētājam Robertam Ozolam apmaksāta ikgadēja 

atvaļinājuma daļu – trīs kalendārās nedēļas, no 2011.gada 11.jūlija līdz 31.jūlijam (ieskaitot), par 

laika periodu no 01.09.2010. – 31.08.2011. 
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25.§ 

Informatīvie jautājumi. 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem novadā. Noslēdzies iepirkums par no valsts pārņemtās bijušās 

mežniecības ēkas Birzgalē vienkāršoto renovāciju. Izvērtēšanas procesā iepirkumi par mūzikas 

instrumentu un skaņas aparatūras piegādi mūzikas kabinetam Ķeguma KNV un Rūķu parka 

rekonstrukcijai Birzgales pagastā. Nodots ekspluatācijā gājēju celiņš Celtnieku ielā Ķegumā. 
V.Teicāns – jautājums par piegādāto malku Tomes Tautas namam, kas to pieņēma un novērtēja? 

Malka ir satrupējusi. Jāpieprasa lai piegādātājs to apmaina pret atbilstošas kvalitātes malku. 

L.Strauss – vai tika apsekoti mazdārziņi staru masīvā? 

E.Kozlovs – dārziņi apsekoti. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst.16:00 

 

 

 

Sēdes vadītājs      R.Ozols 

__________________ 

       (datums) 

 

Sēdi protokolēja     G.Kozlova 

 


