ĶEGUMA NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90000013682
Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,
tālr. 26406395, 650 38883, fakss 650 55440, dome@kegums.lv
________________________________________________________________________________

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Ķegumā
2014.gada 16.jūlijā

Nr.16

Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklāj plkst.15:00
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls
Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža
Sēdē piedalās:
deputāti: Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps
Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks
pašvaldības administrācijas darbinieki: galvenā grāmatvede Maija Priževoite, izpilddirektore
Nelda Sniedze, ekonomiste Inese Treiere, izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs
Nepiedalās deputāti: Valdis Kalniņš, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš
Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2012. gada 17.oktobra lēmumā Nr.416 ”Par
nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Laucenieki P”
2.

Par zemes gabalu pārņemšanu pašvaldības īpašumā

3.

Par zemes nomas līguma izbeigšanu

4.

Par zemes nomas līguma izbeigšanu

5.

Par zemes nomas līguma izbeigšanu

6.

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu

7.

Par dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī

8.

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu

9. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos
Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”
10. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
11. Par Ķeguma novada pašvaldības 2013. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
12. Par grozījumiem Ķeguma novada domes saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Ķeguma
novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”
13. Par Ķeguma komercnovirziena vidusskolas un Birzgales pamatskolas renovācijas īstenošanai
nepieciešamo papildus aizņēmumu Valsts kasē
14. Informatīvie jautājumi

Sēdes vadītājs informē, ka deputāte Dace Māliņa uz laiku noliek deputātes pilnvaras.

1.§ (lēmums Nr.278)
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2012. gada 17.oktobra lēmumā Nr.416 ”Par
nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam
„Laucenieki P”
R.Ūzuls
Balsojot „par” – 11 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone,
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga,
Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2012. gada 17. oktobra lēmumā Nr. 416
(protokols Nr.23,2.§) „Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam
īpašumam „Laucenieki P”, izsakot lemjošās daļas 1.un 2.punktu jaunā redakcijā ar trim punktiem:
„ 1. Pirmajai zemes vienībai, platība 0,26 ha:
piešķirt nosaukumu „Laucenieki P”, Rembates pag., Ķeguma nov.;
noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā neveidojas otrā zemes vienība ar platību 0,10 ha.
Trešajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7484 002 0060, platība 2,67 ha:
saglabāt nosaukumu „Laucenieki”, Rembates pag., Ķeguma nov.;
saglabāt zemes gabala lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101)”.
Pielikumā: lēmums Nr.278 uz 1 lapas.
2.§ (lēmums Nr.279)
Par zemes gabalu pārņemšanu pašvaldības īpašumā
R.Ūzuls
Balsojot „par” – 11 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone,
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga,
Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pārņemt bez atlīdzības no VAS „Latvijas Attīstības Finanšu Institūcijas Altum”,
reģ.Nr.40003132437, Ķeguma novada domes īpašumā nekustamos īpašumus:
„Tiltnieki-1”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7444 005 0138, zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0138, platība 5,11 ha;
„Ugunsdzēsības depo”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7444 005 0253,
zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0253, platība 0,45 ha;
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„Smiltiņu dzīvojamā māja”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7444 006
0168, 483/3614 domājamā daļa no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7444 006 0168, platība
3,02 ha.
Pielikumā: lēmums Nr.279 uz 1 lapas.
3.§ (lēmums Nr.280)
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par” – 11 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone,
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga,
Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Ar 2014.gada 1.augustu izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.11/2011, noslēgtu 2011.gada
1.aprīlī par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra
Nr.7444 005 0331, daļas 0,05 ha 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,
lēmums ir konfidenciāls.
Pielikumā: lēmums Nr.280 uz 1 lapas.
4.§ (lēmums Nr.281)
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par” – 11 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone,
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga,
Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Ar 2014.gada 1.augustu izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.78, noslēgtu 2003.gada 1.aprīlī ar
par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444 005
0284, daļas 0,41 ha 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,
lēmums ir konfidenciāls.
Pielikumā: lēmums Nr.281 uz 1 lapas.
5.§ (lēmums Nr.282)
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par” – 11 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone,
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga,
Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
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Ar 2014.gada 1.jūliju izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.25/2010, noslēgtu 2010.gada 27.jūlijā
par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444 005
0280, daļas 0, 14 ha 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,
lēmums ir konfidenciāls.
Pielikumā: lēmums Nr.282 uz 1 lapas.
6.§ (lēmums Nr.283)
Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu
R.Ūzuls
Balsojot „par” – 11 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone,
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga,
Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Ar 2014.gada 1.augustu slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala
„Pašvaldības nomas zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444 005 0331, daļas 0,05
ha platībā nomu bez apbūves tiesībām personiskās palīgsaimniecības vajadzībām līdz 2015.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,
lēmums ir konfidenciāls.
Pielikumā: lēmums Nr.283 uz 1 lapas.
7.§ (lēmums Nr.284)
Par dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī
R.Ūzuls
Balsojot „par” – 11 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone,
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga,
Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piešķirt sociālā dzīvokļa īres tiesības uz dzīvojamo platību istabā Nr.1 (22,50 m2) Ķeguma
ielā 8 dz. 2, Rembatē, Rembates pag., Ķeguma nov., un slēgt sociālās dzīvojamās telpas īres
līgumu uz sešiem mēnešiem.
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,
lēmums ir konfidenciāls.
Pielikumā: lēmums Nr.284 uz 1 lapas.
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8.§ (lēmums Nr.285)
Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par” – 11 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone,
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga,
Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt 2011.gada 6.janvāra Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts ar par
dzīvokli Ķeguma ielā 8-12, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, termiņu uz laiku līdz
2015.gada 6.janvārim.
Pagarināt 2013.gada 15.janvāra Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts par
dzīvokli Ķeguma ielā 8A-8, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, termiņu uz laiku līdz
2015.gada 14.janvārim.
Pagarināt 2011.gada 25.janvāra Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts par
dzīvokli Ķeguma ielā 8-2, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, termiņu uz laiku līdz
2015.gada 25.janvārim.
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,
lēmums ir konfidenciāls.
Pielikumā: lēmums Nr.285 uz 1 lapas.
9.§ (lēmums Nr.286)
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos
Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”
R.Ūzuls
Balsojot „par” – 11 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone,
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga,
Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10/2014 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes
2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem””.
Pielikumā: lēmums Nr.286 un saistošie noteikumi uz 3 lapām.
10.§ (lēmums Nr.287)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
R.Ūzuls
Balsojot „par” – 11 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone,
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga,
Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TEZEI-S”,
reģistrācijas numurs 40003154398, juridiskā adrese Ilzenes iela 2A, Rīga, LV-1005, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu EUR 2258,24 (divi tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi komats
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divdesmit četri euro) par nekustamo īpašumu Celtnieku ielā 1G, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar
kadastra numuru 7409 007 0035, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TEZEI-S”,
reģistrācijas numurs 40003154398, juridiskā adrese Ilzenes iela 2A, Rīga, LV-1005, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu EUR 32,88 (trīsdesmit divi komats astoņdesmit astoņi euro) par
nekustamo īpašumu Staru ielā 12-59, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 900
0255, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu.
Pielikumā: lēmums Nr.287 uz 1 lapas.
11.§ (lēmums Nr.288)
Par Ķeguma novada pašvaldības 2013. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par” – 11 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone,
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga,
Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības 2013. gada publisko pārskatu.
Pielikumā: lēmums Nr.288 un publiskais pārskats uz 29 lapām.
12.§ (lēmums Nr.289)
Par grozījumiem Ķeguma novada domes saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Ķeguma
novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”
R.Ūzuls, P.Kotāns
Balsojot „par” – 11 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone,
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga,
Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11/2014 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes
29.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 2/2014 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu
2014.gadam””.
Pielikumā: lēmums Nr.289 un saistošie noteikumi uz 9 lapām.
13.§ (lēmums Nr.290)
Par Ķeguma komercnovirziena vidusskolas un Birzgales pamatskolas renovācijas
īstenošanai nepieciešamo papildus aizņēmumu Valsts kasē
R.Ūzuls
Balsojot „par” – 11 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone,
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga,
Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
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Lai nodrošinātu sekmīgu investīciju projekta „Ķeguma komercnovirziena vidusskolas un
Birzgales pamatskolas renovācija” īstenošanu, ņemt papildus aizņēmumu Valsts kasē EUR
64468,00 (sešdesmit četri tūkstoši četri simti sešdesmit astoņi eiro un 00 centu) apmērā.
Pielikumā: lēmums Nr.290 uz 1 lapas.
14.§
Informatīvie jautājumi
Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem
darbiem novadā laika posmā no 2014.gada 2.jūlija:
Par iepirkumiem
1. 03.07.2014 tika izsludināts iepirkums „Ielu apgaismojuma izbūve Lāčplēša un Kuģu
ielās Ķegumā”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņā 14.07.2014. tika saņemti divu
pretendentu piedāvājumi. Tika veikta piedāvājumu vērtēšana un ir pieprasīta papildus
informācija.
2. 03.07.2014. tika izsludināts iepirkums „Skatuves izgaismošanas, apskaņošanas iekārtu,
skatuves mehānismu montāža un aizkaru uzstādīšana Ķeguma komercnovirziena
vidusskolā”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņā 14.07.2014. tika saņemts viena
pretendenta piedāvājums. Tika veikta piedāvājuma vērtēšana. Ir pieņemts lēmums par
uzvarētāju un ieteikts domei slēgt līgumu ar SIA „AJV grupa” par piedāvāto cenu (bez
PVN) 41034,90 EUR.
3. 03.07.2014. tika izsludināts iepirkums „Datorsistēmu ar programmnodrošinājumu un
biroja aprīkojuma piegāde Birzgales pamatskolai”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņā
14.07.2014. tika saņemti divu pretendentu piedāvājumi. Tika veikta piedāvājumu
vērtēšana. Ir pieņemts lēmums par uzvarētāju un ieteikts domei slēgt līgumu ar A/S
„Capital” par piedāvāto cenu (bez PVN) 12244,79 EUR.
Par darbiem
4. Projekta „Ūdenssaimniecības attīstības pakalpojumu attīstība Ķegumā” ietvaros SIA
„Wesemann” ir uzsācis kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas darbus Liepu alejā Ķegumā.
Ir uzsākti ielas kolektora montāžas darbi.
5. Ir pabeigti sanmezglu pārbūves darbi abās ambulancēs.
6. Tiek risināts jautājums par POS termināļu uzstādīšanu pagastos un domē, lai nodrošinātu
iespēju ne tikai norēķināties ar bankas karti, bet arī izņemt skaidru naudu. Salīdzināti
vairāku banku piedāvājumi, izskatās, ka izdevīgākais ir Citadeles bankas piedāvājums.
Par notikumiem
4.jūlijā norisinājās Ķeguma, Ikšķiles, Lielvārdes, Ogres novada pašvaldību darbinieku sporta
spēles. No Ķeguma novada startēs trīs komandas: Ķeguma – (10 dalībnieki); Birzgales – (10
dalībnieki); Tomes – (9 dalībnieki). Tome piedalījās pirmo reizi, ieguva 12. vietu, Ķegums ieguva
6. vietu, Birzgale ieguva 2. vietu, kopā piedalījās 12 komandas.
Pēc deputātu pieprasījuma ir saņemta pašvaldības darbinieku sporta spēļu izmaksu tāme, kurā
noradīts, ka pasākumā kopā bija 174 dalībnieki, 12 komandas, ieņēmumi no dalības maksas 4600
EUR, izdevumi 5688 EUR, starpību sedza Ogres novada pašvaldība.
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Ar 2. jūliju katru trešdienu plkst. 19:30 Ķeguma stadionā norisinās „Ķeguma apļi 2014” (Tas ir
30 min skrējiens vai soļošana pēc paša vēlmēm).
Ķeguma vasaras florbola čempionāts no plkst. 19:00 Ķeguma stadionā:
2. jūlijs- 1. kārta
9. jūlijs- 2. kārta
16. jūlijs- 3. kārta
23. jūlijs- 4. kārta
30. jūlijs- 5 kārta (Augustā norisināsies pusfināls un fināls).
Ķeguma pludmales volejbola čempionāts vīriešiem Ķeguma pludmalē plkst. 18:00:
(1. posms- 19. jūnijs)
3. jūlijs- 2. posms
17. jūlijs- 3. posms
31. jūlijs- 4. posms
(14. augustā 5. kārta un fināls )
Rembates sporta spēles. 19.jūlijā plkst. 10:00 pie Rembates pagasta pārvaldes, šādās disciplīnās:
futbols 7:7; volejbols 2:2; strītbols 3:3; spēka stafete individuālais vērtējums; virves vilkšana;
šautriņu mešanas turnīrs, galda teniss un dambrete.
Plkst.22:00 zaļumballe, spēlēs grupa „OKEY”.
Sēdi slēdz plkst. 16:00
Sēdes vadītājs

R.Ūzuls

___________
datums
Protokolēja

I.Koluža
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