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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                         

 

SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2018.gada 28.jūnijā                                                                                    26 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                      Guntis Mačtams 

                Ilva Cērpa 

                Aigars Azis 

                                    Artis Kuģenieks 

                                    Aigars Matisons 

                Artis Fetlers 

                                    Māris Dadzis 

                                    Dace Vašuka 

                                    Ints Apsītis  

                                   Gaidis Bože 

                                   Andris Vārpiņš  

                                   Andis Zariņš 

 

Nav ieradušies deputāti  Andris Jaunsleinis  

                                          Aivars Čaklis 

 

Administrācija:  Inārs Bērtulsons, izpilddirektora vietnieks 

                             Aldis Āķis, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājs 
                             Ivita Meinarde, licencēšanas un vides pārvaldības speciāliste 
                             Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

 

A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumiem. 

 

1. Par Ventspils novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.  

2. Par izmaiņām Ventspils novada domes Medību koordinācijas komisijas sastāvā.  

3. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu. 

 

A.Mucenieks ierosina darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem. 

 

1. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 

2. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 



 3 

3. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 

 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, A.Fetlers, A.Kuģenieks, 

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

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

Apstiprināt šādu 2018.gada 28.jūnija domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par Ventspils novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.  

2. Par izmaiņām Ventspils novada domes Medību koordinācijas komisijas sastāvā.  

3. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu. 

4. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 

5. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 

6. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 

 

1.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  

2017.GADA PUBLISKĀ PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: D.Veidemanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu sabiedrisko attiecību speciālistam D.Veidemanim. 

D.Veidemanis informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Lai informētu sabiedrību par Ventspils novada pašvaldības darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par 

piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā, pamatojoties uz likuma ”Par 

pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu,  likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 

14.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 5.maija  noteikumiem Nr.413 ”Noteikumi par gada 

publiskajiem pārskatiem”, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, 

A.Matisons, A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, G.Bože, 

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

 

1. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu (pielikumā). 

 

2. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt informāciju par Ventspils 

novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt Ventspils novada pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu 

Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai un Ventspils novada pašvaldības 

bibliotēkām.   

 

4. Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) ievietot Ventspils novada pašvaldības 

2017.gada publisko pārskatu novada pašvaldības mājas lapā. 

 

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot pašvaldības izpilddirektoram D.Valdmanim. 
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6. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas šī lēmuma izrakstu pašvaldības izpilddirektoram D.Valdmanim, 

sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis). 

 

2.§ 
PAR IZMAIŅĀM VENTSPILS NOVADA DOMES  

MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJAS SASTĀVĀ 

 (ziņo: I.Meinarde) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu licencēšanas un vides pārvaldības speciāliste I.Meinarde. 

I.Meinarde informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 2018.gada 15.jūnijā saņēmusi Pārtikas un veterinārais dienesta 

Ziemeļkurzemes pārvaldes vēstuli (reģ.Nr.IN15028), kurā lūgts izslēgt no Medību koordinācijas 

komisijas sastāva PVD Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītāju Ivaru Kolodu. Saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un 

medību koordinācijas komisijām” 3.punktu, kas nosaka, ka komisijas sastāvā jāiekļauj pa vienam 

pārstāvim no pašvaldības, Valsts meža dienesta, Lauku atbalsta dienesta, kā arī pa vienam pilnvarotam 

pārstāvim no mednieku, lauksaimnieku un meža īpašnieku apvienības. 

Ar Ventspils novada domes 2015.gada 15.augusta lēmumu “Par izmaiņām Ventspils novada domes 

Medību koordinācijas komisijas sastāvā” (protokols Nr.58, 3.§) par Medību koordinācijas komisijas  

locekli iecelts PVD Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs Ivars  Koloda.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams veikt izmaņas Medību koordinācijas komisijas  sastāvā.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 27.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, 

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Atbrīvot no Ventspils novada domes Medību koordinācijas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas 

Ivaru Kolodu  – PVD Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītāju. 

 

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības personāla nodaļas vadītājai (I.Strazdiņa) informēt par 

izmaiņām komisijas sastāvā VID Kurzemes reģionālās iestādes Korupcijas apkarošanas nodaļu. 

 

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

 

4. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstus: PVD Ziemeļkurzemes pārvaldei, adrese:  Daģu iela 2, 

Talsi, Talsu novads, LV-3201 un nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada domes Medību 

koordinācijas komisijai, Personāla nodaļai, Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību. 

 

3.§ 
PAR PAMATLĪDZEKĻU NORAKSTĪŠANU 

 (ziņo: A.Āķis) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 
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Ventspils novada pašvaldībā saņemts Tārgales pagasta pārvaldes vadītāja M.Laksberga iesniegums 

(reģ.Nr.IN14358) ar lūgumu, norakstīt traktortehniku Zetor – 4718. 

Ventspils novada pašvaldības 2017.gada inventarizācijas komisija, veicot inventarizāciju ir 

konstatējusi, ka Tārgales pagastā atrodas pašvaldībai piederošs traktors Zetor-4718, grāmatvedības 

uzskaitē ar inventāra Nr.123100160, Reģ. nr.T982LL, 1980. izlaiduma gada, bet neatrodas Valsts 

tehniskās uzraudzības aģentūras uzskaitē. Minētās traktortehnikas vienības tehniskais stāvoklis 

izvērtēts un atzīts kā neapmierinošs (motora un ātrumkārbas defekti), kā dēļ 2008.gadā tehnikas 

vienība noņemta no uzskaites Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā un netiek izmantota. 

Ventspils novada pašvaldībā saņemts Ugāles pagasta pārvaldes vadītājas H.Mendrišoras iesniegums 

(reģ.Nr.IN14731) ar lūgumu, norakstīt traktortehniku T 25. 

Ugāles pagastā, saskaņā ar pašvaldības grāmatvedības datiem ir traktors T25A3, ar inventāra 

Nr.123103981, Reģ. Nr. T6252LM, 1988. izlaiduma gada un traktors T25, ar inventāra Nr.123102667, 

Reģ. Nr. T546LC, 1988. izlaiduma gada. Ņemot vērā traktortehnikas izlaiduma gadu un nolietojumu, 

un, lai uzturētu darba kārtībā vismaz vienu no šiem traktoriem, traktors T25, ar inventāra 

Nr.123102667, ir daļēji izjaukts un tiek izmantots rezerves daļām otra traktora remontēšanai. 

Ņemot vērā, ka traktortehnika ir nolietojusies un to atlikusī vērtība pēc grāmatvedībā esošās 

informācijas ir 0,00 euro, kā arī tās atjaunošana nav ekonomiski izdevīga, pamatojoties uz Finanšu 

komitejas 21.06.2018. sēdes atzinumu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, 

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

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

1. Norakstīt un nodot metāllūžņos Ventspils novada pašvaldības bilancē esošo traktortehniku 

Zetor-4718, grāmatvedības uzskaitē ar inventāra Nr.123100160, ar atlikušo vērtību 0,00 euro. 

2. Uzdot Tārgales pagasta pārvaldei (M.Laksbergam) iesniegt novada pašvaldībai apliecinājumu 

tam, ka minētā traktortehnika ir nodota metāllūžņos. 

3. Norakstīt un nodot metāllūžņos Ventspils novada pašvaldības bilancē esošo traktortehniku T25, 

grāmatvedības uzskaitē ar inventāra Nr.123102667, ar atlikušo vērtību 0,00 euro. 

4. Uzdot Ugāles pagasta pārvaldei (H.Mendrišorai) noņemt no uzskaites šā lēmuma 3.punktā 

minēto traktortehniku un iesniegt novada pašvaldībai apliecinājumu no Valsts tehniskās 

uzraudzības aģentūras par tās noņemšanu no uzskaites, kā arī iesniegt apliecinājumu tam, ka 

minētā traktortehnika ir nodota metāllūžņos. 

5. Pēc šā lēmuma 2. un 4.punktā minēto apliecinājumu saņemšanas, uzdot Finanšu nodaļai ar 

centralizēto grāmatvedību izslēgt no Ventspils novada pašvaldības bilances 1. un 3.punktā 

minēto traktortehniku. 

6. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Aķis) veikt šā lēmuma 1. un 3.punktā 

minēto pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances līdz 2018.gada 31.jūlijam. 

7. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas, nodot šī protokola izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību (A.Āķis), Tārgales pagasta pārvaldei (M.Laksbergs), Ugāles pagasta pārvaldei 

(H.Mendrišora). 

4.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO  VALSTS KASES  

(ziņo: A.Mucenieks) 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 
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Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz iepirkuma ”Usmas katlu mājas „Auseklīši” šķeldas kurināmā apkures katla un katla 

tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana, montāža un iestatīšana”, ar identifikācijas Nr.VND2018/39, 

rezultātiem, 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 – 12 (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, A.Fetlers, 

A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, G.Bože, A.Zariņš), PRET  – nav, ATTURAS – 

1 balss (A.Vārpiņš), Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi, pašvaldības katlu māju 

(ar jaudu līdz 3MW) energoefektivitātes uzlabošanas investīciju projektam -Usmas katlu mājas 

„Auseklīši” šķeldas kurināmā apkures katla un katla tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanai, montāžai 

un iestatīšanai 176 781,00 EUR (viens simts septiņdesmit seši tūkstoši septiņi simti astoņdesmit 

viens euro un 00 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 15 

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 3.jūlijam. 

 

5. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) 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: A.Mucenieks) 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Saskaņā ar iepirkuma „Elektroapgaismojuma tīklu izbūve Ventspils novada Popes pagasta un Tārgales 

pagastā”  ar identifikācijas Nr. VND2018/36, 2.iepirkuma daļas-“Elektroapgaismojuma tīklu izbūve 

“Kamārces ceļam”, Tārgales ciemā, Ventspils novadā”, rezultātiem, nepieciešamais finansējuma 

apmērs ir 67 197,80  euro, t.sk., pašvaldības līdzfinansējums 14 000,00 euro apmērā. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz 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 – 13 (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, 

A.Matisons, A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, G.Bože, 

A.Zariņš), 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 izbūvei “Kamārces ceļam”, Tārgales ciemā, Ventspils novadā, 53 
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197,80 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši simtu deviņdesmit septiņi euro un 80 centi), t.sk.PVN 21%, 

apmērā. 

 

2. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību no pašvaldības 2018.gada budžeta autoceļu 

fonda nodrošināt līdzfinansējumu 14 000,00 euro (četrpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā, 

šā lēmuma 1.punktā paredzētam mērķim. 

 

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2019.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 10 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  

 

5. 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 3.jūlijam. 

 

6. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

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

 

6.§ 
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. 

Saskaņā ar iepirkuma „Elektroapgaismojuma tīklu izbūve Ventspils novada Popes pagasta un Tārgales 

pagastā”  ar identifikācijas Nr. VND2018/36, 1.iepirkuma daļai-“Elektroapgaismojuma tīklu izbūve 

Popes ciema centra ceļiem, Popes ciemā, Popes pagastā, Ventspils novadā”, rezultātiem, 

nepieciešamais finansējuma apmērs ir 52 586,64 euro, t.sk., pašvaldības līdzfinansējums 10 000,00 

euro apmērā. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz 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 – 13 (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, 

A.Matisons, A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, G.Bože, 

A.Zariņš), 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 izbūvei Popes ciema centra ceļiem, Popes ciemā, Popes pagastā, 

Ventspils novadā, 42 586,64  EUR (četrdesmit divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši euro un 64 

centi), t.sk.PVN 21%, apmērā. 

 

2. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību no pašvaldības 2018.gada budžeta autoceļu 

fonda nodrošināt līdzfinansējumu 10 000,00 euro (desmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā, šā 

lēmuma 1.punktā paredzētam mērķim. 

 

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 
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4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2019.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 10 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  
 

5. 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 3.jūlijam. 

 

6. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

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

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

Sēdi slēdz plkst. 11.00 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks     _______________          

            

                 

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa       _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 


