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SĒDES PROTOKOLS
Ķegumā
2010.gada 26.maijā

Nr.11

Sēde sasaukta plkst.16:30
Sēdi atklāj plkst.16:30

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols
Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova
Sēdē piedalās:
Deputāti: Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis,
Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks.
Domes darbinieki: izpilddirektors Alis Balbārzdis, juriskonsulte Liāna Čodore, galvenā
grāmatvede Maija Priževoite.

Sēdē nepiedalās Valentīns Pastars sakarā ar aizņemtību pamatdarbā un Kristaps Rūde sakarā ar
aizņemtību mācībās.

Darba kārtība:
1.Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
2.Par īres līguma slēgšanu.

3.Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Klāviņi".
4.Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Bērzkalni".
5.Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Kviešuvilki".
6.Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības amata vietu un algu sarakstā.
7.Par līdzfinansējumu projektā.
8.Par zemesgabalu iekļaušanu līdzvērtīgo zemju kompensācijas fondā.
9.Par līdzfinansējumu projektā.
10.Par īres līguma izbeigšanu.
11.Par īres tiesību piešķiršanu.
12.Par dzīvokļa Nr.9, Nākotnes ielā 5, Birzgales pag., Ķeguma nov. pārdošanu.
13.Par valsts dotācijas Ķeguma novadu veidojošo pašvaldību infrastruktūras attīstībai
izlietojumu.
14.Par līdzfinansējumu projektā.
15.Par līdzfinansējumu projektā.
16.Par līdzfinansējumu projektā.
17.Par līdzfinansējumu projektā un zemes nomu.
18.Par līdzfinansējumu projektā un telpu nomu.
19.Par līdzfinansējumu projektā un zemes nomu.
20.Par līdzfinansējumu projektā un telpu nomu.
21.Informatīvie jautājumi.

1.§
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
R.Ozols

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, kas reglamentē pašvaldības
mantas atsavināšanas procedūru un izsoles organizēšanas kārtību;
saskaņā ar Izsoles noteikumu 7.1.punktu, kas paredz izsoles rezultātu apstiprināšanu;
ņemot vērā pašvaldības mantas izsoles komisijas 2010.gada 12.maija lēmumu (sēdes protokols
nr.2) un, ka Nosolītājs U.Onzuļa Ogres rajona Birzgales pagasta zemnieku saimniecība "Renči",
vienotais reģ. nr.40001014614 2010.gada 18.maijā veicis nosolītās cenas, atskaitot iemaksāto
nodrošinājumu, iemaksu Ķeguma novada domes norēķinu kontā;
ņemot vērā domes domes Finanšu komitejas atzinumu;
atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko,
Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs
Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma
novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt izsoli, kurā tika pārdots pašvaldības nekustamais īpašums "Kraukļu atpūtas bāze",
Birzgales pag., Ķeguma nov., kas sastāv no zemesgabala 0,8 ha platībā un uz tā atrodošos ēku
(atpūtas bāze), par notikušu.
2. Atzīt par Nosolītāju izsolē, kurā tika pārdots nekustamais īpašums "Kraukļu atpūtas bāze",
Birzgales pag., Ķeguma nov., U.Onzula Ogres rajona Birzgales pagasta zemnieku saimniecību
"Renči", vien.reģ.nr. 40001014614, juridiskā adrese "Renči", Birzgales pag., Ķeguma nov.
3. Slēgt līgumu ar Nosolītāju U.Onzula Ogres rajona Birzgales pagasta zemnieku saimniecību
"Renči", vien.reģ.nr. 40001014614, juridiskā adrese "Renči", Birzgales pag., Ķeguma nov., par
izsolē iegūtās mantas pirkumu līdz 2010.gada 3.jūnijam.
4. Apstiprināt mantas izsoles komisijas 2010.gada 12.maija izsoles protokolu ar pielikumu,
līdzekļus iedalot no izsolē iegūtajiem līdzekļiem (pielikumā mantas izsoles komisijas 2010.gada
12.maija izsoles protokola kopija ar pielikumu).

2.§
Par īres līguma slēgšanu.
R.Ozols

Atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko,
Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs
Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma
novada dome NOLEMJ:

Atzīt Igoru Batiju par tiesīgu slēgt īres līgumu par pašvaldības dzīvokļa izīrēšanu.

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

3.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Klāviņi".
R.Ozols

Atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko,
Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs
Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma
novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam "Klāviņi", kas atrodas
Graužupes ciemā, Rembates pag., Ķeguma nov., platība 15,90 ha.
2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikumā).

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.

4.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Bērzkalni".

R.Ozols

Atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko,
Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs
Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma
novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam "Bērzkalni", kas
atrodas Birzgales pag., Ķeguma nov., kopplatība 8,50 ha; sadalīt uz pusēm divus zemes gabalus,
pirmo zemes vienību platība 6,30 ha un otro zemes vienību platība 2,20 ha.
2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikumā).

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.

5.§
Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Kviešuvilki".
R.Ozols

Atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko,
Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs
Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma
novada dome NOLEMJ:
no nekustamā īpašuma "Lielrētēni", kopplatība 70,30 ha atdalāmajam zemes gabalam:
1. Otrajam zemes gabalam,
1.1. piešķirt nosaukumu "Kviešuvilki", Birzgales pag., Ķeguma nov.;
1.2. noteikt zemes gabala platību 8,10 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
mežsaimniecība ( kods 0201);
1.4. noteikt zemes gabala apgrūtinājumu - ceļa servitūta teritorija (kods 150301).

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lpp.

6.§
Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības amata vietu un algu sarakstā.
R.Ozols

Iepazīstoties ar Ķeguma novada domes izpilddirektora vietnieka P.Kotāna iesniegumu ar
lūgumu finansēt Publiskā Interneta Pieejas Punkta (PIPP) konsultanta darba apmaksu;
saskaņā ar 2005.gada 2.novemba Sadarbības līgumu Nr.13, kas noslēgts starp
nodibinājumu „Rīgas reģiona attīstības aģentūra" un Birzgales pagasta pašvaldību 2.2.2.punktu,
ka pašvaldība apņemas segt izmaksas, kas saistītas ar atbilstoša PIPP konsultanta
nodarbināšanu;
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 63.panta otro daļu, kas noteic, ka dome var lemt par
citu domes algotu amatu noteikšanu, 42.panta pirmo daļu, kas noteic, ka domes lēmumiem, kuru
izpilde ir saistīta ar izdevumiem, jābūt nodrošinātiem ar pašvaldības finanšu resursiem;
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko,
Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs
Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma
novada dome NOLEMJ:

1. Atcelt Ķeguma novada domes 12.05.2010. lēmumu (protokols Nr.10, 11.§) „Par grozījumiem
Ķeguma novada pašvaldības amata vietu un algu sarakstā".

2. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 03.02.2010. lēmuma (protokols Nr.4, 13.§) „Par
Ķeguma novada pašvaldības amatu vietām, amatu atalgojumu un līgumdarbu sarakstu un
atalgojumu" pielikumā:
2.1. papildināt sadaļu „Birzgales pagasta pārvalde" ar amatu „Publiskā Interneta Pieejas
konsultants" šādā redakcijā:

Iestādes nosaukums
Birzgales pagasta
pārvalde

Punkta

Alga mēnesī
90

Amats
Publiskā Interneta
Pieejas Punkta
konsultants 0,5

2.2. papildināt sadaļu „Saimniecības nodaļa" ar amatu „Autobusa vadītājs" sekojošā redakcijā:

Iestādes nosaukums
Saimniecības nodaļa

Alga mēnesī
330

Amats
Autobusa vadītājs

1. Lēmums stājas spēkā ar 2010.gada 1.jūniju.
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām uz kurām tas attiecas.

7.§
Par līdzfinansējumu projektā.
R.Ozols

Izskatot biedrības „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes" 14.05.2010. vēstuli Nr. 3 (reģ.
14.05.2010. Nr. 1-18.1/jur181) ar lūgumu garantēt pašvaldības līdzfinansējumu projekta
„Biedrības „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes" materiāli tehniskais nodrošinājums"
īstenošanai;

sakarā ar PPPB „Zied zeme" lauku attīstības programmas (2007.-2013) LEADER pieejas
īstenošanas izsludināto projektu konkursu rīcībā „Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai
personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai";
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas
nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu;
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu;
atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko,
Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs
Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma
novada dome NOLEMJ:

1. Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu biedrības „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes", reģ. nr.
40008043510, juridiskā adrese Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, projekta „Biedrības „Sieviešu klubs
Ķeguma saulespuķes" materiāli tehniskais nodrošinājums" īstenošanai Ls 500,- (pieci simti latu)
apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām uz kurām tas attiecas.

8.§
Par zemesgabalu iekļaušanu līdzvērtīgo zemju kompensācijas fondā.
R.Ozols

Saskaņā ar 19.05.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.352 „Līdzvērtīgas zemes
kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma
vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zemes
bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem", kas noteic kārtību, kādā pilsētas
administratīvajā teritorijā esošo zemi iekļauj līdzvērtīgo zemju kompensācijas fondā,
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,

atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko,
Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs
Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma
novada dome NOLEMJ:

1. Iekļaut Ķeguma pilsētas līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā:
1.1. zemes gabalu Uzvaras iela 3B, Ķegumā,
1.1.1. kadastra apzīmējums 7409 003 0044,
1.1.2. platība 4725 m² (nav uzmērīta),
1.1.3. zemesgabala kadastrālā vērtība, kas aprēķināta kā vēsturiskā kadastrālā vērtība uz
2007.gada 31.decembri- Ls 95,1.1.4. zemesgabala plānotais (atļautais) izmantošanas veids saskaņā ar apstiprināto teritorijas
plānojumu-mežaparka mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (0601);
1.1.5. zemesgabala apgrūtinājumi-aizsargjoslas teritorija ap kapsētu (160801).
1.2. zemes gabalu SCO dārziņi, Ķegumā,
1.2.1. kadastra apzīmējums 7409 007 0094,
1.2.2. platība 11720 m² (nav uzmērīta),
1.2.3. zemesgabala kadastrālā vērtība, kas aprēķināta kā vēsturiskā kadastrālā vērtība uz
2007.gada 31.decembri- Ls 234,-,
1.2.4. zemesgabala plānotais (atļautais) izmantošanas veids saskaņā ar apstiprināto teritorijas
plānojumu- mežaparka mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (0601);
1.2.5. zemesgabala apgrūtinājumi- aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju
pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20kV (12050601).
•1.3.

zemes gabalu Egļu iela 13, Ķegumā,

1.3.1. kadastra apzīmējums 7409 003 0060,
1.3.2. platība 23536 m² (nav uzmērīta),
1.3.3. zemesgabala kadastrālā vērtība, kas aprēķināta kā vēsturiskā kadastrālā vērtība uz
2007.gada 31.decembri- Ls 471,-

1.3.4. zemesgabala plānotais (atļautais) izmantošanas veids saskaņā ar apstiprināto teritorijas
plānojumu- mežaparka mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (0601);
zemesgabala apgrūtinājumi- zemesgabala apgrūtinājumi- aizsargjoslas teritorija ap elektrisko
tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 110kV (12050602).

•1.4. zemes gabalu Uzvaras iela 3B (Uzvaras iela 10B), Ķegumā,
1.4.1. kadastra apzīmējums 7409 004 0090,
1.4.2. platība 4120 m² (nav uzmērīta),
1.4.3. zemesgabala kadastrālā vērtība, kas aprēķināta kā vēsturiskā kadastrālā vērtība uz
2007.gada 31.decembri- Ls 82,1.4.4. zemesgabala plānotais (atļautais) izmantošanas veids saskaņā ar apstiprināto teritorijas
plānojumu- dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un ielas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa (kods 0501);
1.4.5. zemesgabala apgrūtinājumi- aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju
pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kV (12050601).
2. Uzdot zemes ierīkotājai V.Askoļskai fondā iekļautos zemesgabalus iekļaut elektroniskā
reģistrā (fonda sarakstā).
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam un citām
personām uz kurām tas attiecas.

9.§
Par līdzfinansējumu projektā.
R.Ozols

Izskatot Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 14.05.2010. vēstuli Nr. 1-45/139 (reģ.
17.05.2010. Nr. 1-9/613) ar lūgumu garantēt pašvaldības līdzfinansējumu sakarā ar piedalīšanos
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātajā projektu konkursā rīcībā 1.1.
„Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai, personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu gūšanai"
aktivitātē „Iekārtu tehnikas, aprīkojuma, informācijas, tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma

iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem",
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas
nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu;
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu;
atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko,
Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs
Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma
novada dome NOLEMJ:

1. Piedalīties ELFLA atklātajā projektu konkursā rīcībā 1.1. „Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un
izglītošanai, personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu gūšanai" aktivitātē „Iekārtu tehnikas,
aprīkojuma, informācijas, tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un
infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem", darba telpu
izveidošanai sociālajam pedagogam un logopēdam Ķeguma komercnovirziena vidusskolā un
garantēt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 1250,- (viens tūkstotis divi simti piecdesmit latu)
apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām uz kurām tas attiecas.

10.§
Par īres līguma izbeigšanu.
R.Ozols, L.Bicāns, S.Čivča

Izskatot Gintas Kleinas, dzīvo „Vairogi 2-1", Ungurpils, Alojas nov., iesniegumu ar lūgumu
izbeigt 2008.gada 11.jūnijā noslēgto īres līgumu par dzīvojamo telpu Smilšu ielā 2-7, Ķegumā;
ņemot vērā Ķeguma novada Sociālā dienesta vadītājas V.Kļavas informāciju un sastādīto
apsekošanas aktu par situācijas izvērtēšanu par dzīvokli Smilšu ielā 2, Ķegumā;
ņemot vērā, ka dzīvokļa Smilšu ielā 2, Ķegumā, īrniece Ginta Kleina dzīvokli nelieto, tajā nav
dzīvojusi, īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem nav maksājusi, kā arī, ka savu
dzīvesvietu ir deklarējusi citā dzīvesvietā („Vairogi" 2-1, Ungurpils, Alojas novads),

ņemot vērā, ka parāda piedziņas izdevumi pārsniegtu piedzenamo summu,
saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri" 27.pantu, 28.2 pantu, kas noteic nosacījumus
dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanai,
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko,
Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs
Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma
novada dome NOLEMJ:

1. Izbeigt 2008.gada 11.jūnijā noslēgto Dzīvojamās telpas īres līgumu ar Gintu Kleinu, par
dzīvokļa Smilšu ielā 2-7, Ķegumā, īri, ar 2010.gada 21.maiju.
2. Norakstīt pašvaldības izdevumos aprēķināto parādu par nesamaksāto īres maksas peļņas daļu
Ls 6.30 apmērā.
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Ķeguma Stars" un personām uz
kurām tas attiecas.

11.§
Par īres tiesību piešķiršanu.
R.Ozols, I.Zemnieks

Atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko,
Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs
Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma
novada dome NOLEMJ:

Atzīt Vitāliju Vēveri par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu
risināšanā un piešķirt īres tiesības uz pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu.

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

12.§
Par dzīvokļa Nr.9, Nākotnes ielā 5, Birzgales pag., Ķeguma nov. pārdošanu.
R.Ozols, S.Čivča

Atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko,
Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs
Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma
novada dome NOLEMJ:

Pārdot pašvaldības nekustamo īpašumu- dzīvokli Nr. 5, Nākotnes ielā 9, Birzgales pag.,
Ķeguma nov.

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

13.§
Par valsts dotācijas Ķeguma novadu veidojošo pašvaldību infrastruktūras attīstībai izlietojumu.
R.Ozols

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
15.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 18.marta noteikumiem Nr.191 „Kārtība, kādā piešķir
un izlieto vienreizēju dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai",
Ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko,
Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs

Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma
novada dome NOLEMJ:

1. Izteikt piešķirtās valsts dotācijas infrastruktūras attīstībai sadalījumu Ķeguma novada
veidojošām pašvaldībām jaunā redakcijā (Pielikumā).
2. Līdz ar šī lēmuma stāšanos spēkā, spēku zaudē 2010.gada 3.februāra lēmums „Par valsts
dotācijas Ķeguma novadu veidojošo pašvaldību infrastruktūras attīstībai izlietojumu" (sēdes
protokols Nr.4, 21.§).
3.Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu rakstveidā un elektroniskā veidā
Reģionālās attīstības un pašvaldību ministrijai.

14.§
Par līdzfinansējumu projektā.
R.Ozols

Sakarā ar pašvaldības piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ieviešanai
Latvijā ietvaros Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (PPPB) „Zied zeme" izsludinātajā
projektu konkursā rīcībā „Atbalsts teritorijas labiekārtošanai",
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas
nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu;
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu;
atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko,
Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs
Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma
novada dome NOLEMJ:

1. Piedalīties EZF atbalsta ieviešanai Latvijā ietvaros PPPB „Zied zeme" atklātajā projektu
konkursā rīcībā „Atbalsts teritorijas labiekārtošanai", Ķeguma pludmales labiekārtošanai un
garantēt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 2500,- (divi tūkstoši pieci simti latu) apmērā no
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām uz kurām tas attiecas.

15.§
Par līdzfinansējumu projektā.
R.Ozols

Sakarā ar pašvaldības piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ieviešanai
Latvijā ietvaros Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (PPPB) „Zied zeme" izsludinātajā
projektu konkursā rīcībā „Atbalsts vietējās nozīmes brīvā laika pavadīšanai, sporta un kultūras
objektu izveidei vai atjaunošanai",
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas
nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu;
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu;
atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko,
Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs
Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma
novada dome NOLEMJ:

1. Piedalīties EZF atbalsta ieviešanai Latvijā ietvaros PPPB „Zied zeme" atklātajā projektu
konkursā rīcībā „Atbalsts vietējās nozīmes brīvā laika pavadīšanai, sporta un kultūras objektu
izveidei vai atjaunošanai", rotaļu laukuma Ķeguma pilsētas parkā izveidošanai un garantēt
pašvaldības līdzfinansējumu Ls 2500,- (divi tūkstoši pieci simti latu) apmērā no pašvaldības
budžeta līdzekļiem.

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

16.§
Par līdzfinansējumu projektā.
R.Ozols

Sakarā ar pašvaldības piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ieviešanai
Latvijā ietvaros Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (PPPB) „Zied zeme" izsludinātajā
projektu konkursā rīcībā „Atbalsts vietējo pašvaldības ceļu būvniecībai vai rekonstrukcijai",
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas
nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu;
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu;
atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko,
Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs
Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma
novada dome NOLEMJ:

1. Piedalīties EZF atbalsta ieviešanai Latvijā ietvaros PPPB „Zied zeme" atklātajā projektu
konkursā rīcībā „Atbalsts vietējo pašvaldības ceļu būvniecībai vai rekonstrukcijai", stāvlaukuma
pie Ķeguma pludmales izveidošanai un garantēt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 2500,- (divi
tūkstoši pieci simti latu) apmērā no pašvaldība budžeta līdzekļiem.
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām uz kurām tas attiecas.

17.§

Par līdzfinansējumu projektā un zemes nomu.
R.Ozols

Izskatot biedrības „Tomes sieviešu klubs „Ābele"" 17.05.2010. iesniegumu (reģ. 17.05.2010. Nr.
1-18.1/jur184) un 25.05.2010. iesniegumu (reģ.25.05.2010. Nr.1-18.1/jur193) ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu un noslēgt zemes nomas līgumu sakarā ar piedalīšanos Publisko un
privāto partnerattiecību biedrības (PPPB) „Zied zeme" projektu konkursā, lai izveidotu parkā pie
Tomes tautas nama rotaļu laukumu bērniem un jauniešiem;
sakarā ar PPPB „Zied zeme" lauku attīstības programmas (2007.-2013) LEADER pieejas
īstenošanas izsludināto projektu konkursu rīcībā „Atbalsts vietējas nozīmes brīvā laika
pavadīšanas, sporta un kultūras objektu izveidei vai atjaunošanai";
ņemot vērā, ka nekustamais īpašums Tomes tautas nams, Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra nr.
7429 004 0122, ir pašvaldības īpašums (zemesgrāmatas nodalījums Nr.671);
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas
nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu;
ņemot vērā, ka iznomājamā zemes vienība pie Tomes tautas nama ir publiski pieejama bez
maksas iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanai;
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu;
atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko,
Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs
Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma
novada dome NOLEMJ:

1. Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 1000,- (viens tūkstotis latu) apmērā no
pašvaldības budžeta līdzekļiem biedrībai „Tomes sieviešu klubs „Ābele"", reģ. nr. 40008143244,
juridiskā adrese „Vasariņas", Tomes pagasts, Ķeguma nov., PPP biedrības „Zied zeme"
izsludinātā projektu konkursa aktivitātē „Atbalsts vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas,
sporta un kultūras objektu izveidei vai atjaunošanai", izveidojot parkā pie Tomes tautas nama
rotaļu laukumu bērniem un jauniešiem,
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar biedrību „Tomes sieviešu klubs „Ābele"", reģ. nr.
40008143244, juridiskā adrese „Vasariņas", Tomes pag., Ķeguma nov., par zemes gabala Tomes
tautas nams, Tomes pag., Ķeguma nov., daļu 200 kv.m. platībā nomu, ar 2010.gada 3.jūniju līdz

2017.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības plus PVN.
Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli, kas nav iekļauts nomas maksā.
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām uz kurām tas attiecas.

18.§
Par līdzfinansējumu projektā un telpu nomu.
R.Ozols

Izskatot biedrības „Tomes sieviešu klubs „Ābele"" 17.05.2010. iesniegumu (reģ. 17.05.2010. Nr.
1-18.1/jur184) un 25.05.2010. iesniegumu (reģ.25.05.2010. Nr.1-18.1/jur193) ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu un noslēgt telpu nomas līgumu sakarā ar piedalīšanos PPP biedrības
„Zied zeme" projektu konkursā aktivitātē „Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības
nodrošināšanai un attīstībai", iegādājoties biedrības vajadzībām multimedija projektoru, datoru,
ekrānu, kā arī krāsainās drukas iekārtu;
sakarā ar PPPB „Zied zeme" lauku attīstības programmas (2007.-2013) LEADER pieejas
īstenošanas izsludināto projektu konkursu rīcībā „Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības
nodrošināšanai un attīstībai";
ņemot vērā, ka nekustamais īpašums Tomes tautas nams, Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra nr.
7429 004 0122, ir pašvaldības īpašums (zemesgrāmatas nodalījums Nr.671);
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas
nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu;
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu;
atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko,
Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs
Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma
novada dome NOLEMJ:

1. Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 500,- (pieci simti latu) apmērā no pašvaldības
budžeta līdzekļiem biedrībai „Tomes sieviešu klubs „Ābele"", reģ. nr. 40008143244, juridiskā
adrese „Vasariņas", Tomes pagasts, Ķeguma nov., PPP biedrības „Zied zeme" izsludinātā
projektu konkursa aktivitātē „Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un
attīstībai", iegādājoties biedrības vajadzībām multimediju projektoru, datoru, ekrānu, krāsainās
drukas iekārtu.
2. Slēgt telpu nomas līgumu ar biedrību „Tomes sieviešu klubs „Ābele"", reģ. nr. 40008143244,
juridiskā adrese „Vasariņas", Tomes pag., Ķeguma nov., par pašvaldības nekustamā īpašuma
Tomes tautas nams, Tomes pag., Ķeguma nov., telpas Nr.22 daļas 7 kv.m. platībā nomu biroja
tehnikas uzglabāšanai, ar 2010.gada 3.jūniju līdz 2017.gada 31.decembrim, nosakot nomas
maksu Ls 1,- mēnesī (t.sk. PVN).
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām uz kurām tas attiecas.

19.§
Par līdzfinansējumu projektā un zemes nomu.
R.Ozols

Izskatot biedrības „SK Birzgale", reģ.nr. 40008107489, juridiskā adrese Skolas ielā 1, Birzgale,
Birzgales pag., Ķeguma nov., 21.04.2010 iesniegumu Nr.1 (reģ. 22.04.2010. Nr. 1-9/525) ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu un noslēgt zemes nomas līgumu sakarā ar
piedalīšanos Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (PPPB) „Zied zeme" projektu
konkursā projektā „Birzgales sporta laukuma atjaunošana";
sakarā ar PPPB „Zied zeme" lauku attīstības programmas (2007.-2013) LEADER pieejas
īstenošanas izsludināto projektu konkursu rīcībā „Atbalsts vietējas nozīmes brīvā laika
pavadīšanas, sporta un kultūras objektu izveidei vai atjaunošanai";
ņemot vērā, ka nekustamais īpašums „Skolas iela 1", Birzgale , Birzgales pag., Ķeguma nov.,
kadastra nr. 7444 005 0243, ir pašvaldības īpašums (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0009
7135);
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas
nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu;

ņemot vērā, ka Birzgales pamatskolas sporta laukums ir publiski pieejams bez maksas
iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanai;
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu;
atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko,
Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs
Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma
novada dome NOLEMJ:

1. Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 1000,- (viens tūkstotis latu) apmērā no
pašvaldības budžeta līdzekļiem biedrībai „SK Birzgale", reģ. nr.40008107489, juridiskā adrese
Skolas ielā 1, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., PPP biedrības „Zied zeme" izsludinātā
projektu konkursa aktivitātē „Atbalsts vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un
kultūras objektu izveidei vai atjaunošanai", projekta „Birzgales sporta laukuma atjaunošana"
īstenošanai.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar biedrību „SK Birzgale", reģ. nr. 40008107489, juridiskā adrese
Skolas ielā 1, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., par zemes gabala 0,62 ha platībā nomu,
kas ir zemesgabala „Skolas iela 1", Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra nr. 7444 005
0243 daļa, ar 2010.gada 26.maiju līdz 2017.gada 25.maijam, nosakot nomas maksu 1,5%
apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli,
kas nav iekļauts nomas maksā.
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām uz kurām tas attiecas.

20.§
Par līdzfinansējumu projektā un telpu nomu.
R.Ozols

Izskatot biedrības „Ķeguma florbola klubs", reģ.nr. 40008155690, juridiskā adrese Liepu aleja 82, Ķegums, Ķeguma nov., 2010.gada 26.maija iesniegumu (reģ. 26.05.2010. Nr. 1-18.1/jur195)
ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu un noslēgt telpu nomas līgumu sakarā ar
piedalīšanos PPP biedrības „Zied zeme" projektu konkursā aktivitātē „Atbalsts vietējo iniciatīvu
grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai", iegādājoties biedrības darbības nodrošināšanai
florbola inventāru;

sakarā ar PPPB „Zied zeme" lauku attīstības programmas (2007.-2013) LEADER pieejas
īstenošanas izsludināto projektu konkursu rīcībā „Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības
nodrošināšanai un attīstībai";
ņemot vērā, ka nekustamais īpašums Skolas ielā 10, Ķegumā, kadastra nr. 7409 001 0049, ir
pašvaldības īpašums (zemesgrāmatas nodalījums Nr.653);
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas
nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu;
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu;
atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko,
Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs
Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma
novada dome NOLEMJ:

1. Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 500,- (pieci simti latu) apmērā no pašvaldības
budžeta līdzekliem biedrībai „Ķeguma florbola klubs", reģ. nr. 40008155690, juridiskā adrese
Liepu aleja 8-2, Ķegums, Ķeguma nov., PPP biedrības „Zied zeme" izsludinātā projektu
konkursa aktivitātē „Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai",
iegādājoties biedrības darbības nodrošināšanai florbola inventāru.
2. Slēgt telpu nomas līgumu ar biedrību „Ķeguma florbola klubs", reģ. nr.40008155690,
juridiskā adrese Liepu aleja 8-2, Ķegums, Ķeguma nov., par pašvaldības nekustamā īpašuma
Skolas ielā 10, Ķegumā, telpas Nr.54 daļas 10 m² platībā nomu inventāra novietošanai un
uzglabāšanai, ar 2010.gada 1.jūniju līdz 2017. gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu Ls 1,mēnesi (t.sk.PVN).
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām uz kurām tas attiecas.

21.§
Informatīvie jautājumi

Izpilddirektors A.Balbārzdis informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem
saimnieciskajiem darbiem novadā.
Izsludināts iepirkums par gājēju celiņa izbūvi Celtnieku ielā, Ķegumā. Vietas apskatei ieteikušies
trīs pretendenti.
Uzsākti pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Tomē.
Turpinās Rembates saieta nama rekonstrukcijas darbi.
Izpilddirektora vietnieks P.Kotāns informē par darbu pie ūdenssaimniecības attīstības projekta un
projekta Birzgales sporta laukuma atjaunošanai.
S.Čivča - kas darīts pie komunālās saimniecības sakārtošanas un vai tiks pārskatīti tarifi un
apsaimniekošanas jautājumi?
P.Kotāns - pagaidām tiek strādāts pie datorizētās sistēmas uzlabošanas, lai varētu aprēķināt
maksājumu kavējumu soda naudas. Vienlaicīgi visus komunālos jautājumus nevar atrisināt,
darbs notiks pakāpeniski.

Sēdi slēdz plkst. 18.00

Sēdes vadītājs

R.Ozols

Sēdi protokolēja

G.Kozlova

