
 
 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

SKRĪVERU  NOVADA  DOME 
Reģistrācijas Nr.90000074704, Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, 

tālrunis 65197675, fakss 65197747, e-pasts: dome@skriveri.lv 

 

SĒDES  PROTOKOLS 
 

Skrīveru  novadā  

 

2012.gada 29.martā                                                                                               Nr.5 

 

Atklāta sēde sasaukta pulksten 15.00. 

Sēdi atklāj pulksten 15.05.  

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Gunta LISENKO. 

Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA. 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Iveta Biķerniece, Jānis Brokāns, Dainis Celmiņš, Pēteris Jansons, Rasma Kazimirova, 

                Gunta Lisenko, Sandra Ozola, Danute Podvinska, Guntis Rūze, Andris Zālītis 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups - izpilddirektors 

Edgars Jansons – juriskonsults 

Anita Krusta – zemes lietu speciāliste 

Ināra Mikažāne – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre  

Nepiedalās: 

Uldis Dzērve - sakarā ar aizņemtību darbavietā 

Aldis Rakstiņš – sakarā ar aizņemtību darbavietā 

Aija Skudra – sakarā ar aizņemtību darbavietā 

 

Darba kārtība: 

1. Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020.gadam apstiprināšanu 

Ziņo – A.Orups 

2. Par papildus līdzekļu piešķiršanu avārijas seku likvidēšanai dienas aprūpes centrā 

Ziņo – A.Orups 

3. Par īrnieka maiņu pašvaldības dzīvoklim [..] 

Ziņo – G.Lisenko 

4. Iesniegumi 

4.1. Par uzņēmējdarbības atļauju nolietotu auto utilizācijai 

4.2. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

5. Informācijas apmaiņa 

 

Papildus darba kārtība 

 

6. Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Skrīveru novada 

pašvaldības budžetu 2012.gadam” 
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7. Par biedrības „Latvijas pašvaldību darba devēju asociācija” reorganizāciju 

8. Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

9. Par reklāmas stendu izvietošanu 

10. Par iepirkuma komisijas izveidošanu projekta „Atbalsts Skrīveru novada pašvaldības 

kapacitātes stiprināšanai” realizācijai 

11. Par transporta kustības ierobežojumiem uz pašvaldības ceļiem un ielām  

12. Par D.Celmiņa iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu 

 

G.LISENKO ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā 7 papildus jautājumus un tos izskatīt 

pēc darba kārtības 4.jautājuma. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, D.Podvinska, G.Rūze, A.Zālītis), pret nav, 

atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt sēdes papildus darba kārtību un 5.darba kārtības jautājumu izskatīt 

kā pēdējo. 

 

Ierodas deputāte Sandra Ozola un piedalās turpmākajā sēdes gaitā. 

 

1. 

Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020.gadam apstiprināšanu  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 6.janvāra 

vēstuli Nr.13.18-1e/320 „Par anketu aizpildīšanu” un 2012.gada 7.februāra vēstuli Nr.13.18-

1e/1916 „Par pašvaldības domes lēmuma nepieciešamību”, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Zālītis), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt aizpildītās un 2012.gada 24.februārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai nosūtītās anketas (pievienotas lēmuma pielikumā): 

1.1. 1.anketa:  

1.1.1. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo 

investīciju apjomu: pašvaldību pārziņā (pilnībā vai daļēji) esošie pakalpojumi; 

1.1.2. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo 

investīciju apjomu: valsts pārziņā (pilnībā vai daļēji) esošie pakalpojumi; 

1.1.3. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo 

investīciju apjomu: pakalpojumi, kas nav pakalpojumu grozā; 

1.2. 3.anketa: 

1.2.1. Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem pašvaldības ceļu 

rekonstruēšanā/izbūvē, kas ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada 

līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības centru, kā arī nacionālas, reģionālas un 

novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā; 

1.2.2. Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem valsts ceļu rekonstruēšanā/izbūvē, kas 

ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada līmeņa vai reģionālā līmeņa 
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attīstības centru, kā arī nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes centru ielu 

rekonstruēšanā; 

1.3. 4.anketa: 

1.3.1. Pašvaldības īstenojamie prioritārie projekti; 

1.3.2. Valsts nodrošināmie prioritārie projekti. 

1.4. 5.anketa: 

1.4.1. Izvērtējums par specifiskajām vajadzībām Latvijas2030 noteiktajā mērķteritorijā – 

Rīgas metropoles ariālā, kas netiks atrisinātas ar pakalpojumu „groza” ieviešanu, 

uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstīšanu un ceļu izbūvi/rekonstrukciju attīstības 

centra sasniedzamībai (pašvaldību īstenojamie/pašvaldību kopīgie projekti; 

1.4.2. Izvērtējums par specifiskajām vajadzībām Latvijas2030 noteiktajā mērķteritorijā – 

Rīgas metropoles ariālā, kas netiks atrisinātas ar pakalpojumu „groza” ieviešanu, 

uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstīšanu un ceļu izbūvi/rekonstrukciju attīstības 

centra sasniedzamībai (valsts īstenojamie projekti). 

2. Lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

2. 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu avārijas seku likvidēšanai dienas aprūpes centrā 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, D.Celmiņš, A.Orups, J.Brokāns, A.Zālītis, R.Kazimirova, I.Biķerniece,  

               P.Jansons. 

 

Izskatot būvdarbu veicēja SIA „Jards” 2012.gada 13.marta vēstuli par avārijas stāvokli 

un ūdens ieplūšanu rekonstruējamā dienas aprūpes centra ēkā, 14.marta vēstuli par ēkai 

pienākošās siltumtrases stāvokli, kā arī iepazīstoties ar 2012.gada 14.marta būvobjekta 

apsekošanas aktu un SIA „Jards” sagatavotajām ūdens ieplūšanas apturēšanas un radīto 

zaudējumu novēršanas izmaksu un ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūves, kas 

novērstu virszemes ūdens ieplūšanu siltumtrases šahtā, izmaksu tāmēm un uzklausot 

būvuzraugu Daini Celmiņu un domes izpilddirektoru Aigaru Orupu, LR likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošo 

noteikumu Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2012.gadam” 19.punktu,  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (P.Jansons, G.Lisenko, S.Ozola, 

D.Podvinska, G.Rūze, A.Rakstiņš, A.Zālītis), pret – 3 (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

R.Kazimirova), atturas nav, nolemj: 

 

1. Piešķirt avārijas seku likvidēšanai renovētajā dienas aprūpes centra ēkā finanšu 

līdzekļus Ls 1612,91 (viens tūkstotis seši simti divpadsmit lati 91 santīms) un siltumtrases 

kanalizācijas izbūvei virszemes ūdeņu novadīšana Ls 985,17 (deviņi simti astoņdesmit pieci 

lati 17 santīmi)  . 

 

2. Finansējumu kopā Ls 2598,08 (divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit astoņi lati 08 

santīmi) piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem gadījumiem. 

 

3. 

Par īrnieka maiņu pašvaldības dzīvoklim [..] 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko. 

 



 4 

Sakarā ar to, ka pašvaldības dzīvokļa [..] īrnieks V.M. 2012.gada 28.februārī ir miris un 

viņa sieva O.M. ir vienīgais pilngadīgais ģimenes loceklis, pamatojoties uz O.M. personīgo 

iesniegumu un uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Zālītis), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Uzdot SIA „Skrīveru saimnieks” noslēgt īres līgumu ar O.M., personas kods [..], par 

dzīvokļa [..], Skrīveros, Skrīveru novadā izīrēšanu, nemainot iepriekšējā 2011.gada 11.februārī 

ar V.M. noslēgtā īres līguma nosacījumus. 

 

2. O.M. mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu 

ar dzīvojamās mājas Gaismas prospektā 3 apsaimniekotāju SIA „Skrīveru saimnieks”. 

 

4.1. 

Par uzņēmējdarbības atļauju nolietotu auto utilizācijai 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, S.Ozola, A.Zālītis. 

 

Ņemot vērā to, ka nekustamajam īpašumam Kalna ielā 2 saskaņā ar Skrīveru novada 

teritorijas plānojuma 2006 -2018. gadam grafisko daļu karti Nr.2 „Skrīveru ciema teritorijas 

plānotā atļautā izmantošana” ir noteikts „Jauktas ražošanas un darījumu iestāžu teritorijas” 

statuss, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10. un 13.punktu un 

saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā 

piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B 

kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 3.pielikuma 6.1.apakšpunktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Zālītis), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Atļaut Kalna ielā 2, Skrīveros, Skrīveru novadā veikt uzņēmējdarbību, kas saistīta ar 

autoservisa ierīkošanu un nolietotu auto utilizāciju. 

 

4.2. 

Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Zālītis), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Sakarā ar to, ka zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, anulēt M.R., 

personas kods [..], ziņas par deklarēto dzīvesvietu [..], Skrīveru novadā ar šī lēmuma spēkā 

stāšanās dienu - lēmuma pieņemšanas brīdi.  

 

2. Uzdot lietvedības pārzinei I.Peļņikai saskaņā ar “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 

12.panta otro un sesto daļu aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā datus par ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu [..], Skrīveru novadā anulēšanu M.R. ar lēmuma pieņemšanas brīdi 2012.gada 

29.martu. Par lēmuma pieņemšanu paziņot M.R. un J.A. 
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Pielikumā: izvērsts lēmums uz 2 lpp. 

 

6. 

Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3  

„Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2012.gadam” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko. 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 

46.pantu,  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Zālītis), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt Skrīveru novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi 

2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 

2012.gadam””. 

2. Pēc parakstīšanas triju darbadienu laikā nosūtīt elektroniski saistošos noteikumus 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

3. Saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.3 „Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2012.gadam”” stājas spēkā nākamajā dienā 

pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Skrīveru novada domes ēkā un publicējami 

internetā pašvaldības mājas lapā. 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.5 uz 2 lp. 

 

7. 

Par biedrības „Latvijas pašvaldību darba devēju asociācija” reorganizāciju 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, P.Jansons, A.Zālītis. 

 

Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācijas 2012.gada 15.marta vēstuli 

Nr.18/04-06 „Par Biedrības reorganizāciju un turpmāko līdzdalību Biedrībā” un izvērtējot 

pašvaldības dalības lietderību biedrībā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 8.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Zālītis), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Skrīveru novada domei izstāties no biedrības „Latvijas pašvaldību darba devēju 

asociācija”. 

 

2. Lēmumu nosūtīt biedrības „Latvijas pašvaldību darba devēju asociācija” valdei. 

 

8. 

Par pašvaldības zemes iznomāšanu 

------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta. 
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Lai nodrošinātu pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu un racionālu 

apsaimniekošanu, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Zālītis), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Noslēgt līdz 2016.gada 31.decembrim nomas līgumu ar Velgu Lavrenovu par zemes 

vienības „Saimniecības mazdārziņi” 0,03 ha platībā nomu. 

 

2. Noslēgt līdz 2014.gada 31.decembrim nomas līgumu ar Dainu Užuli par zemes 

vienības „Mazdārziņi” 0,09 ha platībā nomu. 

 

3. Noslēgt līdz 2014.gada 31.decembrim nomas līgumu ar Līgu Justi par zemes 

vienības „Līču pļavas” 0,18 ha platībā nomu. 

 

4. Noslēgt līdz 2014.gada 31.decembrim nomas līgumu ar Jeļizavetu Kuluševu par 

zemes vienības „Krampīšu pleķis” 0,60 ha platībā nomu. 

 

9. 

Par reklāmas stendu izvietošanu 

------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, A.Krusta, A.Orups, D.Podvinska. 

 

Izvērtējot personu iesniegumus, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

otrās daļas 3.punktu un 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Zālītis), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Atļaut Dacei Bondarei izvietot reklāmas stendu pašvaldībai piederošā zemesgabalā 

Daugavas ielā 54, saskaņojot konkrētu stenda atrašanās vietu ar zemes lietu speciālisti. 

2. Neatļaut „VP Tehnoloģijas” uzstādīt iesniegtā parauga reklāmas stendu Gaismas 

prospektā.  

3. Lai veidotu pievilcīgu Skrīveru vizuālo tēlu, pašvaldībai, sadarbojoties ar 

uzņēmējiem, uzstādīt vienotu reklāmas stendu Gaismas prospektā uzņēmumu reklāmas 

izvietošanai. 

 

10. 

Par iepirkumu komisijas izveidošanu projekta „Atbalsts Skrīveru novada  

pašvaldības kapacitātes stiprināšanai” realizācijai 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, E.Jansons, V.Vigovska. 

 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.
1
 panta pirmo un otro daļu, 

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Zālītis), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 
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1. Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs AIGARS ORUPS– domes  izpilddirektors, 

komisijas locekļi: EDGARS JANSONS – domes juriskonsults, 

     ILZE RUDZĪTE - sociālā dienesta vadītāja, 

       GUNTIS RŪZE - domes ekonomists, 

2. Uzdot iepirkuma komisijai organizēt iepirkumu procedūru projekta „Atbalsts 

Skrīveru novada pašvaldības kapacitātes stiprināšanai” realizācijai. 

 

3. Komisijas sekretāra pienākumus uzdot pildīt ekonomistam Guntim RŪZEM. 

 

11. 

Par transporta kustības ierobežojumiem uz pašvaldības ceļiem un ielām 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, P.Jansons, A.Zālītis. 

 

Pamatojoties uz Ceļu satiksmes likuma 8.panta pirmo daļu, 38.panta pirmo un otro daļu 

un Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumu” 

282.6. apakšpunktu,  

 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, 

D.Celmiņš, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, D.Podvinska, G.Rūze, A.Zālītis), 

pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

Lai nebojātu ceļu segumu un nepasliktinātu ceļu un ielu stāvokli, pavasara sezonā uz 

laiku atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem, bet ne ilgāk kā līdz 30.aprīlim, ierobežot satiksmi 

uz pašvaldības ceļiem un ielām, izliekot ceļa zīmi Nr. 306. "Kravas automobiļiem braukt 

aizliegts" vai zīmē norādot pilnu masu 7,5 t. 

 

12. 

Par D.Celmiņa iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, D.Celmiņš. 

 

Izskatot Daiņa Celmiņa iesniegumu, pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un 

novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un ceturto daļu, 

 

D.Celmiņam balsošanā nepiedaloties, Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 9 

balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, 

D.Podvinska, G.Rūze, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, nolemj: 

 

1. Izbeigt Skrīveru novada domes deputāta DAIŅA CELMIŅA deputāta pilnvaras 

sakarā ar viņa personisko iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. 

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

5. 

Informācijas apmaiņa 

------------------------------------------------ 

Uzstājas G.Lisenko, A.Orups, J.Brokāns P.Jansons, A.Zālītis, I.Mikažāne. 

 

1. Par darba dienas pārcelšanu no 30.aprīļa uz 28.aprīli 
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2. Par atkritumu apsaimniekošanas iepirkuma procedūras pabeigšanu un līguma 

noslēgšanu 

3. Par Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu par pašvaldībai piederoša zemes 

gabala „Daugavas Meteņi” nedalīšanu atsevišķos īpašumos 

4. Par Daugavas ielas un Dīvajas ielas krustojumu – noskaidrot ekspertu viedokli par 

optimālāku satiksmes organizāciju krustojumā 

5. Par izpilddirektora darba pienākumiem un rakstu publicēšanu izdevumā „Skrīveru 

Vārds” 

 

 

Sēdi slēdz pulksten 16.55. 

 

 

 

Sēdes vadītāja         G.Lisenko 

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska  

 


