
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventspils novada domes   

sēdes protokols 

Nr. 20 

2018. gada 12. aprīlī 



 2 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

VENTSPILS NOVADA DOME 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv 

www.ventspilsnovads.lv                         

 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2018.gada 12.aprīlī                                                                                    20 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 11.00 

Sēdi atklāj plkst. 11.00 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                      Guntis Mačtams         

                Andris Jaunsleinis     

                Ilva Cērpa 

                Aigars Azis 

                                    Artis Kuģenieks 

                                    Aigars Matisons 

                Artis Fetlers 

                                    Māris Dadzis 

                                    Dace Vašuka 

                                    Ints Apsītis 

                                    Aivars Čaklis 

                                   Gaidis Bože 

                                   Andris Vārpiņš 

 

Nav ieradies deputāts  Andis Zariņš 

 

Administrācija: Inārs Bērtulsons, izpilddirektora vietnieks 

                            Aldis Āķis, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājs 

                            Gunita Rozefelde, Juridiskās nodaļas vadītāja 

                   Evita Roģe, projekta koordinatore 

 

A.Mucenieks iepazīstina ar domes ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumiem. 

 

1. Par Ventspils novada domes saistošo noteikumu precizēšanu.  

2. Par pilnvarojumu dalībai LPS kongresā un biedru sapulcē.  

3. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

4. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

5. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 
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Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Matisons, 

A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, G.Bože), PRET  

– nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

Apstiprināt šādu 2018.gada 12.aprīļa domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par Ventspils novada domes saistošo noteikumu precizēšanu.  

2. Par pilnvarojumu dalībai LPS kongresā un biedru sapulcē.  

3. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

4. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

5. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 
 

 

1.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES SAISTOŠO NOTEIKUMU PRECIZĒŠANU 

(ziņo: G.Mačtams) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu domes priekšsēdētāja 1.vietniekam G.Mačtamam. 

 

G.Mačtams informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā tika saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

(turpmāk – VARAM) 19.03.2018. atzinums Nr.1-18/2455 „Par saistošajiem noteikumiem Nr.2“, kurā 

VARAM norāda, ka ir izvērtējusi Ventspils novada domes 2018.gada 22.februāra saistošos 

noteikumus Nr.2 ”Kārtība, kādā Ventspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības 

nodrošināšanas funkciju”  (turpmāk – saistošie noteikumi) un izsaka šādus iebildumus: 

1) precizēt vai svītrot saistošo noteikumu 8.punkts un 15.4.apakšpunktu, jo augstāka spēka ārējā 

normatīvajā aktā nav ietverts pilnvarojums pašvaldībai noteikt kārtību, kādā bērni tiek uzņemti 

speciālās pirmsskolas izglītības iestādēs vai grupās; 

2) precizēt saistošo noteikumu 11.3.apakšpunkts precizējams, paredzot, ka bērna dzīvesvietai ir jābūt 

deklarētai pašvaldības administratīvajā teritorijā, lai bērnu varētu uzņemt izglītības iestādē 

prioritārā kārtībā; 

3) saistošie noteikumi papildināmi, paredzot bērna likumisko pārstāvju informēšanas, brīdināšanas 

un paskaidrojuma saņemšanas procesuālo kārtību pirms lēmuma pieņemšanas par bērna 

atskaitīšanu no pirmsskolas izglītības iestādes 20.3.apakšpunktā minētajā gadījumā; 

4) precizēt saistošo noteikumu 6.punktu, jo termins “bērna likumiskais pārstāvis” aptver arī bērna 

vecākus; 

5) izvērtēt iespēju saistošajos noteikumos paredzēt, ka iesniegumus un pieteikumus pašvaldībai bērna 

likumiskie pārstāvji var iesniegt elektroniski, parakstot tos ar elektronisko parakstu un nosūtot pa 

elektronisko pastu; 

6) redakcionāli precizējams saistošo noteikumu 7.punkta otrais teikumu; 

7) izvērtēt nepieciešamību precizēt saistošo noteikumu 12.punktu, paredzot, ka informācijas 

aktualitāte tiek pārbaudīta arī uz brīdi, kad bērni tiek uzņemti izglītības iestādē. 

Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ja saņemts Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas 

prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus domes sēdē atbilstoši atzinumā 

norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus, kā arī atkārtoti nosūta ministrijai. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 

atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Matisons, A.Fetlers, 
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A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, G.Bože), PRET  – 

nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Precizēt Ventspils novada domes 2018.gada 22.februāra saistošos noteikumus Nr.2 ”Kārtība, 

kādā Ventspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” 

atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 19.marta atzinumam 

Nr.1-18/2455 „Par saistošajiem noteikumiem Nr.2“.  

2. Apstiprināt precizēto Ventspils novada domes 2018.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.2 

”Kārtība, kādā Ventspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 

funkciju” redakciju (Pielikumā uz 5 lapām). 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot lēmuma 1.punktā minētos Saistošos noteikumus 

parakstīšanai. 

4. Šā lēmuma 1.punktā minētie saistošie noteikumi stājas spēkā stājas spēkā  nākamajā dienā pēc to 

publicēšanas Ventspils novada informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”, nosakot, ka tie 

ir brīvi pieejami Ventspils novada domē, Ventspils novada pilsētas/pagastu pārvaldēs un  novada 

domes mājas lapā internetā. 

5. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) nākamajā dienā pēc lēmuma 1.punktā 

minēto saistošo noteikumu parakstīšanas publicēt tos pašvaldības mājas lapā internetā un kārtējā 

pašvaldības informatīvajā izdevumā. 

6. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt precizētos saistošos noteikumus rakstveidā 

un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

 

2.§ 
PAR PILNVAROJUMU DALĪBAI LPS KONGRESĀ UN BIEDRU SAPULCĒ  

(ziņo: G.Rozefelde) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai G.Rozefeldei. 

 

G.Rozefelde informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 
 

Ventspils novada pašvaldībā saņemta Latvijas Pašvaldību savienības 2018.gada 3.aprīļa vēstule 

Nr.0420180829/A471 „Par Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresu un biedru sapulci šī gada 

11.maijā“, kurā Ventspils novada pašvaldība ir uzaicināta piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības 

(turpmāk - LPS) 29.kongresā un biedru sapulcē, kas notiks 2018.gada 11.maijā Daugavpilī. 

Pārstāvniecībai LPS kongresā, saskaņā ar LPS Statūtu 6.5.punktu, Ventspils novada pašvaldībai ir 2 

delegātu vietas kongresā – domes priekšsēdētājam un vienam domes pilnvarotam pašvaldības 

deputātam. Pārstāvniecībai LPS biedru sapulcē, saskaņā ar LPS Statūtu 5.5.punktu, Ventspils novada 

pašvaldību pārstāv domes priekšsēdētājs vai pilnvarots pašvaldības deputāts.    

Ņemot vērā to, ka Ventspils novada pašvaldībai ir 2 delegātu vietas kongresā, tad ir nepieciešams 

pilnvarot vienu domes pašvaldības deputātu pārstāvniecībai LPS kongresā un pamatojoties uz LR 

likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Matisons, A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, 

M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, G.Bože), PRET  – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Pilnvarot Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku Gunti Mačtamu piedalīties 

Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresā 2018.gada 11.maijā. 
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2. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis) veikt dalības maksas (EUR 

40.00 no katra delegāta) pārskaitījumu uz LPS, reģ.Nr.40008020804, norēķina kontu 

LV53UNLA0001001700906 SEB banka, kods UNLALV2X ar norādi „Kongress“, 2 (divu) 

darba dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža. 

3. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) informēt LPS par Ventspils novada pašvaldības pārstāvjiem LPS 

Kongresā, biedru sapulcē un domē (vārds, uzvārds, amats, e-pasts), apliecinot to ar šā lēmuma 

izrakstu, līdz 2018.gada 25.aprīlim. 

4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

5. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada domes priekšsēdētāja 

pirmajam vietniekam G.Mačtamam, Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību.  

 

3.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO  VALSTS KASES  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

 

Pamatojoties uz iepirkuma “Elektroapgādes tīklu un transformatora stacijas pārbūve, TP5445 “Stikli 

abonentu tīkli” izbūvei un elektroapgaismojuma tīklu pārbūve Ventspils novada Puzes pagastā Stiklu 

ciemā”, identifikācijas Nr. VND 2018/14, 1.iepirkuma daļas - “Elektroapgādes tīklu un transformatora 

stacijas pārbūve Ventspils novada Puzes pagastā Stiklu ciemā, TP5445 “Stikli abonentu tīkli” 

izbūvei”,  rezultātiem, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru 

kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem” 15.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 

I.Cērpa, A.Matisons, A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Čaklis, 

A.Vārpiņš, G.Bože), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Ņemt aizņēmumu prioritārām vajadzībām no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi, 

elektroapgādes tīklu un transformatora stacijas pārbūvei Ventspils novada Puzes pagastā Stiklu 

ciemā, TP5445 “Stikli abonentu tīkli” izbūvei, 34 927,84 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši deviņi 

simti divdesmit septiņi euro un 94 centi), t.sk.PVN 21%, apmērā. 

 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2019.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 7 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  
 

4. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis) sagatavot 

aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 

25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 15.punkta 

nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles 

un pārraudzības padomē līdz 2018.gada 27.aprīlim. 

 

5. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis). 

 

 

4.§ 
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PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO  VALSTS KASES  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 
 

Pamatojoties uz iepirkuma “Elektroapgādes tīklu un transformatora stacijas pārbūve, TP5445 “Stikli 

abonentu tīkli” izbūvei un elektroapgaismojuma tīklu pārbūve Ventspils novada Puzes pagastā Stiklu 

ciemā”, identifikācijas Nr. VND 2018/14, 2.iepirkuma daļas - “Elektroapgaismojuma tīklu pārbūve 

Ventspils novada Puzes pagasta, Stiklu ciemā”,  rezultātiem, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par 

pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Matisons, A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, 

D.Vašuka, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, G.Bože), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

1. Ņemt aizņēmumu prioritārām vajadzībām no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu 

likmi, elektroapgaismojuma tīklu pārbūvei Ventspils novada Puzes pagasta, Stiklu ciemā, 

33 613,24 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši seši simti trīspadsmit euro un 24 centi), t.sk.PVN 21%, 

apmērā. 

 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2019.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 

7 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  
 

4. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis) sagatavot 

aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 

25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 

15.punkta nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomē līdz 2018.gada 27.aprīlim. 

 

5. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību (A.Āķis). 

 

 

 

5.§ 
PAR AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO VALSTS KASES  

(ziņo: E.Roģe) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projektu koordinatorei E.Roģei. 

 

E.Roģe informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

2017. gada 10. augustā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 

pieņēma lēmumu par Ventspils novada pašvaldības projekta Nr. 17-08-AL17-A019.2203-000011 

“Gājēju tilta izbūve pār Užavas upi” apstiprināšanu ELFLA līdzfinansējuma saņemšanai.  
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Projekta ietvaros Ventspils novada Užavas pagasta Užavas ciemā paredzēts izbūvēt gājēju tiltiņu pār 

Užavas upi. Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldības attīstības programmā balstītu 

nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt tā esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus 

pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstībai un 

integrācijai vietējās ekonomikas struktūrā, palielinot gājēju un velosipēdistu plūsmu pa Baltijas jūras 

piekrastes dabas takām.  

Pašvaldība ir veikusi sekojošu darbu apmaksu no pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta īstenošanas 

nodrošināšanai: 

N.p.k. Veiktie darbi Izpildītājs Apmaksātā summa, EUR 

1. Demontāža – upes atbrīvošana no 

vecajiem pāļiem 

SIA "Venta - 1" 8 833,00 

2. Topogrāfiskie mērījumi SIA "Ģeodēzists" 465,85 

3. Būvprojekta izstrāde SIA "M.A.-Taka-7" 11 011,00 

4. Būvprojekta ekspertīze SIA "Inženieru birojs 

"Kurbada tilti"" 

7 381,00 

Kopā apmaksāts: 27 690,85 

 

Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu komisija ir pieņēmusi sekojošus lēmumus: 

1) būvdarbu veikšanai Užavas pagasta Užavas ciemā slēgt līgumu ar SIA “Būvinženieris” par 

līguma summu 202 180,07 euro ar PVN,  

2) būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanai slēgt līgumu ar IK “Ozols-G” par līguma summu 6 

646,53 euro ar PVN.  

Projekta kopējās izmaksas plānotas 236 517,45 EUR apmērā, no kurām 45 000,00 EUR finansē 

ELFLA. Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas sastāda 50 000,00 euro, bet publiskais 

finansējums – 45 000,00 euro.  

Pašvaldība ir saņēmusi publiskā finansējuma avansu 9 000,00 euro apmērā.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru 

kabineta 2008. gada 25. marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem” 15.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 

I.Cērpa, A.Matisons, A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Čaklis, 

A.Vārpiņš, G.Bože), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi būvdarbu veikšanai 

projekta “Gājēju tilta izbūve pār Užavas upi” ietvaros 193 180,07 euro (viens simts deviņdesmit 

trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit euro un 7 centi) apmērā, tajā skaitā PVN 21%. 

 

2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2019. gada 1. janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 15 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  

 

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 
 

4. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis) sagatavot 

aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 25. 

marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 15.punkta 

nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles 
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un pārraudzības padomē 10 darba dienu laikā no lēmuma par projekta izmaksu apstiprināšanu 

saņemšanas no Lauku atbalsta dienesta. 

 

5. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A. Āķis), 

Attīstības nodaļai (E. Roģe).  

=========================================================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sēdi slēdz plkst. 11.30 

 

Sēdi vadīja                                                                  A,Mucenieks     _______________          

                            

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa       _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 


