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DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2015.gada 17.jūnijā                                                                                             Nr.13 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: lietvedības sekretāre Linda Šķeltiņa 

Sēdē piedalās  

deputāti: Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Jānis Priževoits (ierodas pēc 8.jautājuma izskatīšanas), 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Daina Vanaga, Tadeušs Vaļevko 

pašvaldības administrācijas darbinieki:  
galvenā grāmatvede Maija Priževoite,  

izpilddirektore Nelda Sniedze, 

ekonomiste Evita Rubaža 

Nepiedalās deputāti: Andris Balodis, Agris Lūsis, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Ilmārs 

Zemnieks, pamatdarba dēļ  

 

Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā. 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par zemes vienības pievienošanu nekustamajam īpašumam „Timotiņi”  

2. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam ”Apogi”  

3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Vecpīrāgi 1”  

4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Ķeguma prospekts 4 un 

nekustamajam īpašumam Liepu aleja 1C  

5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Līči”  

6. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu  

7. Par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu  

8. Par Ķeguma novada pašvaldībai piederošas kustamas mantas (dzelzsbetona paneļu) nodošanu 

Kokneses novada domes īpašumā bez atlīdzības  

9. Par 2015.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.9/2015 „Par grozījumiem Ķeguma novada 

domes 2012.gada 4.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2/2012 „Par sabiedrisko kārtību Ķeguma 

novada administratīvajā teritorijā” precizēšanu  

10. Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu  

11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu  

12. Par zemes gabala "Pašvaldība pie ēdnīcas" daļas nomu. 

13. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 04.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”  

14. Par Valsts kases aizņēmumu Ķeguma novada pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai 

nepieciešamā transporta iegādei  

15. Informatīvie jautājumi 
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1.§ (lēmums Nr.252) 

Par zemes vienības pievienošanu nekustamajam īpašumam „Timotiņi” 

 

Balsojot „par” – 9 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Kristaps Rūde, Līga 

Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret” – nav, 

„atturas” – nav, 

 Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma „Ķīši”, Birzgales pag., Ķeguma nov., atdalīt zemes vienību, ar 

platību 5,72 ha, pievienojot to nekustamajam īpašumam „Timotiņi”, Birzgales pag., Ķeguma 

nov.  

Nekustamā īpašuma „Ķīši”, Birzgales pag., Ķeguma nov., paliekošajai zemes vienībai, ar 

platību 10,70 ha, noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 

Pielikumā: lēmums Nr.252 uz 1 lapas. 

 

2.§ (lēmums Nr.253) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam ”Apogi” 

 

Balsojot „par” – 9 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Kristaps Rūde, Līga 

Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret” – nav, 

„atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma “Dirveikas”, Tomes pag., Ķeguma nov., atdalīt zemes vienību, ar  

platību 2,30 ha. 

Nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Apogi”, Tomes pag., Ķeguma nov., 

atdalāmajai zemes vienībai saglabāt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Pielikumā: lēmums Nr.253 uz 1 lapas. 

 

3.§ (lēmums Nr.254) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Vecpīrāgi”  

 

Balsojot „par” – 9 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Kristaps Rūde, Līga 

Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret” – nav, 

„atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vecpīrāgi”, Rembates pag., 

Ķeguma nov., zemes vienībām: platība 10,60 ha, platība 19,90 ha, jaunizveidoto zemes vienību 

platības precizējot pēc robežu uzmērīšanas. 

  Pielikumā: lēmums Nr.254 uz 1 lapas. 

 

4.§ (lēmums Nr.255) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Ķeguma prospekts 4 un 

nekustamajam īpašumam Liepu aleja 1C 

 

Balsojot „par” – 9 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Kristaps Rūde, Līga 

Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret” – nav, 

„atturas” – nav,   
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Ķeguma prospekts 4, Ķegums, 

Ķeguma nov., zemes vienībai un nekustamā īpašuma Liepu aleja 1C, Ķegums, Ķeguma nov., 

zemes vienībai, jaunizveidoto zemes vienību platības precizējot pēc instrumentālās uzmērīšanas 

dabā.  

Pielikumā: lēmums Nr.255 uz 1 lapas un darba uzdevums uz 1 lapas. 

 

5.§ (lēmums Nr.256)  

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Līči” 

 

Balsojot „par” – 9 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Kristaps Rūde, Līga 

Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret” – nav, 

„atturas” – nav,   

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Līči”, Tomes pagasts, 

Ķeguma novads, zemes vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 11,80 ha: 

saglabāt nosaukumu „Līči”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

Otrajai zemes vienībai, platība 14,80 ha: 

piešķirt nosaukumu „Priedaines”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Pielikumā: lēmums Nr.256 uz 2 lapām. 

 

6.§ (lēmums Nr. 257) 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu  

 Balsojot „par” – 7 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Valdis Kalniņš, Daina 

Vanaga) 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 Pieņemt Aijas Osmanes, dzīvo Gobu ielā 1-70, Rīga, LV-2128, dāvinājumu (ziedojumu) 

saskaņā ar mantu pieņemšanas aktu (pielikums) 5000 EUR (pieci tūkstoši eiro) vērtībā Jāzepa 

Osmaņa muzeja fonda izveidošanai.  Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 

6.pantu, kas nosaka, ka ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību 

un Informācijas atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas 

privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.257 uz 1 lapas. 

 

7.§ (lēmums Nr. 258) 

Par sociālā dzīvokļa īres līgumu termiņu pagarināšanu 

Balsojot „par” – 9 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Kristaps Rūde, 

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt 2014.gada 29.decembra Sociālā dzīvokļa īres līguma termiņu, par dzīvokli 

„Vecķervēni”-2, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz 2015.gada 

11.decembrim. 
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Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 

atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.258 uz 2 lapām. 

 

8.§ (lēmums Nr. 259) 

Par Ķeguma novada pašvaldībai piederošas kustamas mantas (dzelzsbetona paneļu) 

nodošanu Kokneses novada domes īpašumā bez atlīdzības 

 

Balsojot „par” – 7 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,), „pret” – 1 (Valdis Kalniņš), „atturas” – 

1 (Daina Vanaga) 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Nodot Kokneses novada domes īpašumā bez atlīdzības Ķeguma novada pašvaldības 

īpašumu - kustamo mantu - 4 (četrus) dzelzsbetona paneļus ar kopējo bilances vērtību EUR 

569,20 (pieci simti sešdesmit deviņi komats divdesmit euro) ar mērķi – Kokneses pašvaldības 

funkciju nodrošināšana. 

Noteikt, ka Ķeguma novada pašvaldībai kompensējamo izdevumu apmērs par 

dzelzsbetona paneļu demontēšanu un transportēšanu no Lielvārdes lidlauka, kā arī par 

uzglabāšanu sastāda EUR 569,20 (pieci simti sešdesmit deviņi komats divdesmit euro). 

Pielikumā: lēmums Nr.259 uz 1 lapas. 

 

9.§ (lēmums Nr. 260) 

Par 2015.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.9/2015 „Par grozījumiem Ķeguma novada 

domes 2012.gada 4.aprīļa saistošajos  noteikumos Nr.2/2012 „Par sabiedrisko kārtību 

Ķeguma novada administratīvajā teritorijā” precizēšanu 

 

 Balsojot „par” – 8 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Jānis Priževoits, Roberts Ozols, 

Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,), „pret” – nav, „atturas” – 2 

(Līga Strauss, Daina Vanaga)  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 Precizēt Ķeguma novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošos noteikumus Nr.9/2015 

„Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2012.gada 4.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2/2012 

„Par sabiedrisko kārtību Ķeguma novada administratīvajā teritorijā” . 

Pielikumā: lēmums Nr.260 uz 1 lapas, saistošie noteikumi uz 2 lapām un paskaidrojuma  raksts 

uz 2 lapām. 

 

 

10.§ (lēmums Nr. 261) 

Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu 

 Balsojot „par” – 10 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Jānis Priževoits, Roberts Ozols, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), 

„pret” – nav, „atturas” – nav)  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par pašvaldības dzīvokļa „Bergeži”-2, Birzgales 

pagastā, Ķeguma novadā, 31.89 m
2
 platībā, īri uz laiku līdz 2018.gada 31.decembrim, nosakot 

īres maksas peļņas daļu EUR 0,03/m
2
 mēnesī. Īrnieks papildus maksā likumā noteikto nekustamā 

īpašuma nodokļa maksājumus. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka ikvienai 

fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas atklātības likuma 
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8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, 

lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.261 uz 1 lapas. 

 

11.§ (lēmums Nr. 262) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

 Balsojot „par” – 10 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Jānis Priževoits, Roberts Ozols, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), 

„pret” – nav, „atturas” – nav)  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 Izbeigt Zemes nomas līgumu, ar 2015.gada 1.jūniju Nr.BPP/6-3/12/2, noslēgtu 2012.gada 

19.janvārī, par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, Birzgales pag., Ķeguma nov., daļas 

0,12 platībā, nomu. 

 Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 

atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.262 uz 1 lapas. 

 

 

12.§ (lēmums Nr. 263) 

Par zemes gabala „Pašvaldība pie ēdnīcas” daļas nomu 

 

 Balsojot „par” – 10 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Jānis Priževoits, Roberts Ozols, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), 

„pret” – nav, „atturas” – nav)  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldība pie 

ēdnīcas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 0,12 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām personīgās 

palīgsaimniecības vajadzībām līdz 2016.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. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka ikvienai 

fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas atklātības likuma 

8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.263 uz 1 lapas. 

 

13.§ (lēmums Nr. 264) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par Ķeguma 

novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” 

 

 Balsojot „par” – 10 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Jānis Priževoits, Roberts Ozols, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), 

„pret” – nav, „atturas” – nav)  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12/2015 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 

04.02.2015. saistošajos noteikumos Nr. 4/2015 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 

2015.gadam””. 

Pielikumā: lēmums Nr.264 uz 1 lapas. 

 

14.§ (lēmums Nr. 265) 

Par Valsts kases aizņēmumu Ķeguma novada pašvaldības autonomo funkciju 

nodrošināšanai nepieciešamā transporta iegādei 

 

 Balsojot „par” – 10 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Jānis Priževoits, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 

Vanaga), „pret” – nav, „atturas” – nav) 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Lai nodrošinātu Ķeguma novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanu un pašvaldības 

finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu, ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 27 650,00 
(divdesmit septiņi tūkstoši seši simti piecdesmit eiro un 00 centu) apmērā. 

Lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu noteikt 5 (piecus) gadus uz Valsts kases 

noteiktajiem procentiem. 

Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2016.gadu un pabeigt 2020.gadā, garantējot tā izpildi ar 

pašvaldības budžetu. 

Noteikt, ka līgums par lietotas automašīnas iegādi ar iepirkumā izvēlēto pretendentu SIA 

„Inchcape Motors Latvia” tiek slēgts pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomes lēmuma par aizņēmuma piešķiršanu saņemšanas. 

Pielikumā: lēmums Nr.265 uz 1 lapas. 

 

 

15.§ 

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē: 

 

 Par iepirkumiem 

1. Iepirkumā „Ķeguma novada pašvaldības grants seguma ceļu un ielu periodiskās 

uzturēšanas darbi” tika izvērtēti pretendentu piedāvājumi. Pieņemts lēmums atzīt par uzvarētāju 

SIA „Ceļinieks 01”, iepirkuma daļā Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības Ķeguma pilsētas grants 

seguma ielu periodiskās uzturēšanas darbi”, par piedāvāto cenu (bez PVN) 2744,22 eiro, daļā 

Nr.2 „Ķeguma novada pašvaldības Tomes pagasta grants seguma ceļu periodiskās uzturēšanas 

darbi”, par piedāvāto cenu (bez PVN) 22037,88 eiro, daļā Nr.3 „Ķeguma novada pašvaldības 

Rembates pagasta grants seguma ceļu periodiskās uzturēšanas darbi”, par piedāvāto cenu (bez 

PVN) 41270,32 eiro, daļā Nr.4 „Ķeguma novada pašvaldības Birzgales pagasta grants seguma 

ceļu periodiskās uzturēšanas darbi”, par piedāvāto cenu (bez PVN) 50637,60 eiro. 

 

2. Iepirkumā „Lietotas automašīnas piegāde Ķeguma novada domei” piedāvājumu 

iesniegšanas termiņā 04.06.2015 tika saņemts viens piedāvājums. Tika veikta piedāvājuma 

vērtēšana. Ir pieņemts lēmums atzīt par uzvarētāju iepirkumā un ieteikt Ķeguma novada domei 

slēgt līgumu ar SIA „Inchcape Motors Latvia”, par piedāvāto cenu (bez PVN) 22 851,22 eiro. 
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3. 05.06.2015 tika izsludināts iepirkums „Motorlaivas ar aprīkojumu piegāde Ķeguma 

novada domei”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņā 16.06.2015 ir saņemti piedāvājumi no trīs 

pretendentiem. 

 

 

Par darbiem 

SIA „DGS” ir pabeidzis visu cauruļvadu montāžas darbus saistītus ar veco siltumtrašu nomaiņu 

Ķeguma pilsētā. Tuvojas nobeigumam teritorijas sakopšanas un segumu atjaunošanas darbi Staru 

ielas rajonā. Turpinās teritorijas sakopšanas, zaļās zonas atjaunošanas un segumu atjaunošanas 

darbi Ķeguma pilsētas centra daļā virzienā no Skolas ielas līdz Lāčplēša ielai. 

SIA „IKO” ir beidzis rekonstrukcijas darbus objektā Liepu alejā. Ir sastādīts defektu akts un 

noteikts termiņš defektu novēršanai līdz šīs nedēļas beigām. 17.06.2015. tika veikta lietus ūdens 

kanalizācijas sistēmas skalošana. 

 

Notikumi un uzdevumu izpilde 

18.06.2015. beigsies konkurss uz vakanto pašvaldības policijas inspektora amatu. Šobrīd ir 

pieteikušies 5 pretendenti. 

 16.06.2015. saņemts Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirkņa Kriminālpolicijas 

nodaļas lēmumu uzsāktajā kriminālprocesā Par Ķeguma novada pašvaldībai piederošo 

dzelzsbetona zādzību, radot materiālos zaudējumus 61184,70 EUR apmērā, ar kuru Ķeguma 

novada dome atzīta par cietušo. 

 18.06.2015. Ķeguma pludmalē notiks Ķeguma novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā. 

 23.06.2015., plkst. 20:00 norisināsies pasākums „Līgosim Birzgalē” - "Rūķu" parkā. 

 

 Ķeguma novada dome saņēmusi uzaicinājumu uz Starpnovadu pašvaldību sporta spēlēm, taču 

dažādu apsvērumu dēļ šogad ir nolemts atteikties piedalīties šajā pasākumā. Viens no iemesliem 

ir finanses, kā arī nav lietderīgi organizēt 2 līdzīgus pasākumus, jo 31.jūlijā tiek organizētas 

mūsu iestāžu sporta spēles. Šobrīd pieteiktas 7 komandas. Vēl nav zināms par deputātu 

komandu. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:30 

 

Sēdes vadītājs        R.Ozols 

 

____________ 

datums 

 

Protokolēja        L.Šķeltiņa 

 

 


