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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

 

2020. gada 8.aprīlis                             Nr.14/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 8.aprīlī plkst.14:00 ar videokonferences starpniecību  

Sēdi atklāj plkst. 14:00 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Štrombaha 

 

Piedalās deputāti: Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Antra Deniškāne, Andris Dulpiņš, Ervīns 

Grāvītis, Alens Horsts, Mārtiņš Kišuro, Guna Lāčauniece, Selga Osīte, Sandra Ozola – Ozoliņa, 

Līga Vaidere, Oksana Vanaga, Bruno Veide, Ivars Veide  

 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes ārkārtas sēdi, paskaidro ārkārtas sēdes sasaukšanas 

iemeslu un informē, ka deputāti sēdē piedalās attālināti.   

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada 27.01.2020.saistošajos noteikumos 

Nr.SN1/2020 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada 

budžetu”” izdošanu  

2. Par papildus līdzekļu piešķiršanu PSIA "Saulkrastu slimnīcai" un slimnīcas attīstības plāna 

izstrādi  

3. Par papildus līdzekļu piešķiršanu PSIA "Saulkrastu slimnīcai" projekta "Veselības aprūpes 

infrastruktūras attīstība Saulkrastu slimnīcā"  

4. Par Saulkrastu novada domes 2016. gada 27.jūlija lēmuma “Par sašķidrinātās dabasgāzes 

termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes 

krātuvei būvniecību” atcelšanu.  

 

§1 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada 27.01.2020.saistošajos noteikumos 

Nr.SN1/2020 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības  2020.gada 

budžetu”” izdošanu 

 

Ziņo N.Līcis, ka Domē ir saņemts 5 deputātu iesniegums par 2020.gada budžeta izdevumu 

samazinājumu. Izskaidro, ka Domē ir izveidota krīzes vadības grupa, kuras galvenais uzdevums ir 

sekot līdzi finanšu līdzekļu izlietojumiem un ziņo, ka minētā grupa, bija tikusies ar visiem iestāžu 

vadītājiem un informējusi par esošo situāciju un nepieciešamajām darbībām. 

mailto:pasts@saulkrasti.lv
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Finanšu vadītājs Gatis Vīgants norāda, ka Ministru kabineta noteikumos Nr. 653 "Noteikumi par 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2020. gadā" ir 

apstiprināts iedzīvotāju ienākumu nodoklis un ziņo, ka nav izdoti nevieni valsts dokumenti, lai 

samazinātu šo iedzīvotāju ienākuma prognozi 2020.gadam. Informē, ka Dome nav samazinājusi 

ne ieņēmumus, ne izdevumus, bet izveidojusi Saulkrastu novada domes krīzes vadības grupu, kura 

ir tikusies ar visiem iestāžu vadītājiem un uzdevusi tiem vairākus uzdevumus, viena no tām ir  

ierobežot finanšu plūsmu. Izskaidro, ka tiek saskaņoti rēķini, pirms tiek uzņemtas saistības, ar 

finanšu vadītāju un tad tiek izvērtēts vai uzņemtās saistības var atlikt vai atteikt. Informē, ka dotajā 

mirklī, tiek atmaksāti tikai komunālie maksājumi un rēķini, kuriem jau ir uzņemtas saistības. Otrs 

uzdevums ir iestādēm izvērtēt noslēgtos līgumus - par iespēju atteikties no pakalpojumiem, uz 

laiku, līdz būs zināma informācija par turpmāko situāciju valstī. Izskaidro, ka ir veiktas visas 

darbības, lai ierobežotu Saulkrastu novada iestāžu 2020.gada izdevumus. 

N.Līcis papildina G.Vīganta teikto par finanšu plūsmu ierobežošanu Domē. Aicina deputātus 

jautājumu pieņemt zināšanai un uzdot krīzes vadības grupai, līdz nākamajai Finanšu komitejai, 

kura notiks 15.04.2020., informēt par darba gaitu un pārrunāt par darbiem, kurus varētu veikt un 

kurus nē. Informē, par iedzīvotāju ienākuma nodokli 1.ceturksnī. 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns apliecina N.Līča un G.Vīganta teikto, ka 

izdevumi tiek kontrolēti un nekas nav samazināts. Informē, ka summas, kuras ir plānotas iestāžu, 

ēku un ceļu remontdarbiem tiks izpildītas līdz gada beigām.  

E.Grāvītis noskaidro vai ir izdots rīkojums, attiecībā uz iestādēm un institūcijām, par līdzekļu 

ekonomiju pašvaldībā. 

N.Līcis informē, ka visas tikšanās ar iestāžu vadītājiem notika protokolista klātbūtnē, kuri arī tika 

nosūtīti. 

Diskusija par finanšu līdzekļu izlietojumiem pašvaldībā. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, N.Līcis, 

A.I.Zaharāns un B.Veide. 

E.Grāvītis aicina deputātus būt nopietniem un informē, par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksas 

kritumu marta mēnesī un par nepieciešamajām darbībām, kas būtu jāveic, lai tiktu ietaupīti 

pašvaldības līdzekļi. 

A.I.Zaharāns informē, ka finanšu līdzekļi netiek tērēti un tiek izvērtēti katri izdevumi. Ziņo par 

veiktajām darbībām, izdevumu ierobežošanai. 

E.Grāvītis noskaidro, vai līdz š.g. 15.aprīlim ir iespējams saņemt informāciju par šajā mirklī 

atliktajiem izdevumiem. 

Diskusija par finanšu līdzekļu ierobežošanu. Diskusijā piedalās N.Līcis, E.Grāvītis, A.I.Zaharāns, 

A.Aparjode, L.Vaidere, O.Vanaga un A.Dulpiņš. 

E.Grāvītis izskaidro, ka, esošajā situācijā, nepieciešams būt vienādiem noteikumiem visām 

Saulkrastu novada pašvaldībā esošajām iestādēm. 

A.Horsts uzskata, ka nav nepieciešams “apgriezt” Saulkrastu novada pašvaldības pieņemto 

2020.gada budžetu.  

A.I.Zaharāns izskaidro, ka uz doto mirkli ienākumi samazinās. 

N.Līcis informē, ka ir izveidota krīzes vadības grupa, kura uzrauga izdevumus un seko līdzi, kas 

notiks ar pašvaldības ieņēmumiem un valdības lēmumiem. 

E.Grāvītis piekrīt atlikt jautājuma izskatīšanu, ja š.g. 15.maijā deputāti saņems detalizētu 

informāciju par paveiktajiem darbiem, kādi lēmumi ir pieņemti un kādi ir ierobežojuma apjomi. 

Diskusija par informācijas sniegšanas datumu. Diskusijā piedalās A.Aparjode, A.I.Zaharāns, 

S.Ozola – Ozoliņa, N.Līcis un A.Horsts. 

N.Līcis ierosina uzdot krīzes vadības grupai sniegt ziņojumu par situāciju budžetā, par 

apturētajiem un veiktajiem darbiem, š.g. 20.aprīļa apvienotajā komitejas sēdē.  

A.Horsts noskaidro, vai uz apvienoto komiteju sēdi ir iespējams saņemt arī atbildi vai krīzes 

vadības grupa ir strādājusi jau ar valdību un saņēmusi solījumu vai situācijas skaidrojumu kā tiks 

tālāk strādāts ar pašvaldībām. 

N.Līcis informē, ka notiks preses konference Latvijas Pašvaldību savienībā ar Finanšu ministru, 

kur varēs uzdot attiecīgos jautājumus. Aicina deputātus atlikt jautājuma izskatīšanu un uzdot 
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Krīzes vadības grupai sniegt ziņojumu par finanšu izlietojumu 20.aprīlī uz Apvienoto komiteju 

sēdi. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu. 

2. Krīzes vadības grupai sniegt ziņojumu par finanšu izlietojumu uz Apvienoto komiteju 

sēdi 2020.gada 20.aprīlī. 

 

§2 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu PSIA "Saulkrastu slimnīcai" un slimnīcas attīstības 

plāna izstrādi 

 

Ziņo N.Līcis. Izklāsta, ka nepieciešams izstrādāt Slimnīcas biznesa (attīstības) plānu un 

nepieciešams izlemt, kādus slimnīcas pakalpojumus Saulkrastu novada iedzīvotājiem, jaunajā 

novadā, nodrošināt. 

S.Ancāne ziņo, ka konceptuāli jānolemj vai Saulkrastu novadā ir nepieciešama slimnīca. Informē 

par valsts apmaksāto pakalpojumu samazinājumu, iedzīvotāju neapmierinātību, valsts finansējuma 

samazinājumu un PSIA “Saulkrastu slimnīca” darbību. 

Diskusija par slimnīcas speciālistu darba algām. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, S.Ancāne un 

N.Līcis. 

G.Vīgants informē, ka ir jārēķinās ar to, ka par martu un aprīli, kad būs būtiskāks kritums, 

visticamāk būs jāpārskaita slimnīcai lielāka dotācija. 

N.Līcis informē, ka lēmuma 5.punktā minētajam ir jābūt gatavam darba variantā līdz 2020.gada 

11.maijam, lai varētu izskatīt komitejās, bet gala versijai ir jābūt gatavai līdz 2020.gada 25.maijam. 

Aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu un precizēt lēmuma 6.punktā datumu uz  2020.gada 

25.maiju. 

 

2020.gada 7.aprīlī Saulkrastu novada domē ir saņemts PSIA “Saulkrastu slimnīca” 

(turpmāk – Slimnīca)  valdes locekles S.Ancānes iesniegums par Ārstniecības daļas Ambulatoro 

pakalpojumu un medicīnas maksas pakalpojumu nodaļas speciālistu darba algām. 

No vēstulē norādītās informācijas izriet, ka šobrīd, lai nodrošinātu medicīnas pakalpojumu 

sniegšanu Saulkrastu novada iedzīvotājiem izdevumi ir lielāki nekā ienākumi. Papildus tiek 

norādīts, ka pamatā šo situāciju veido ārstu speciālistu atalgojums, kuram jābūt konkurētspējīgam, 

jo valstī kopumā ir maz speciālistu, kas var nodrošināt nepieciešamos pakalpojumus, proti, 

pakalpojuma nepieciešamība ir lielāka, kā iespējas to nodrošināt un ārsti speciālisti vēlas saņemt 

konkurētspējīgu atalgojumu.  

Uz doto brīdi ir izveidojusies situācija, ka Slimnīcas budžetā nepietiek līdzekļu, lai 

nodrošinātu atsevišķu pakalpojumu sniegšanu un algu fondā par janvāri un februāri ir iztrūkums 

7992.72 EUR apmērā, ko Slimnīca lūdz piešķirt no pašvaldības budžeta, 

 
Nr.
p.k. 

Nosaukums Janvāris  Februāris Kopā 

1. IEŅĒMUMI pēc  taloniem no 
Nac.Vesel.Dienesta sistēmas un 
pēc EKA kases 

17560.75 17617.33 17617.33 

2. Aprēķinātā darba alga bruto 10795.83 
 

10555.89 
 

21351.72 
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3. Aprēķinātās VSAOI , ko maksā 
Darba devējs 

2600.72 
 

2542.91 
 

5143.63 
 

4. Kopā Darba alga plus VSAOI 13396.55 
 

13098.8 
 

26495.35 
 

5. Akceptēts galīgajā variantā 
2020.gadā budžets mēnesim 
bruto DA plus VSAOI 
 

9513.65 
 

  

6. Trūkstošais darba algas fonds 
ambulatorajiem speciālistiem 
 

-4406.56 
 

-3586.16 
 

-7992.72 
 

 

 

Ievērojot iepriekš minētu un, lai nodrošinātu likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 6.punktu nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, pamatojoties uz  likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 27.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 7 993,00 EUR, lai 

kompensētu Ārstniecības daļas Ambulatoro pakalpojumu un medicīnas maksas 

pakalpojumu nodaļas speciālistu darba algas daļu par 2020.gada janvāri un februāra 

mēnešiem. 

2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžeta izdevumu pozīcijas 

“Saulkrastu slimnīca” (Struktūrvienība 18, Valdības funkcija 07.600)   budžeta izdevumu 

plānu ekonomiskās klasifikācijas kodā 3261 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts 

un pašvaldību komersantiem)  par 7 993,00 EUR, lai pārskaitītu dotāciju trūkstošo darba 

algas fonda finansējumu ambulatorajiem speciālistiem par janvāra un februāra mēnešiem.  

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2020 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžetu”, iekļaujot 2. 

punktā minētos grozījumus. 

4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai trīs darba dienu laikā pārskaitīt dotāciju PSIA 

„Saulkrastu slimnīca” 7 993,00 EUR apmērā. 

5. Uzdot PSIA “Saulkrastu slimnīca” kapitāldaļu turētājam izvērtēt nodrošināto medicīnas 

un sociālo pakalpojumu apjomu Slimnīcā, izvērtēt pakalpojumu ekonomisko efektivitāti 

un izstrādāt Slimnīcas biznesa (attīstības) plānu turpmākajam periodam. 

6. Lēmuma 5.punkta izpildi nodrošināt līdz 2020.gada 25.maijam. Lēmuma 5.punkta izpildi 

nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

Lēmums Nr.1687 protokola pielikumā. 

 

§3 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu PSIA "Saulkrastu slimnīcai" projekta "Veselības 

aprūpes infrastruktūras attīstība Saulkrastu slimnīcā" 

 

Ziņo N.Līcis. 
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B.Veide noskaidro vai būvuzraudzības līgums ir noslēgts un kas ir nepieciešams, lai objektu 

nodotu ekspluatācijā. 

S.Ancāne atbild apstiprinoši un izskaidro, ka visticamāk būs jāveic inventarizācija. 

N.Līcis izskaidro, ka pašvaldības 2020.gada budžetā bija paredzēti līdzekļi slimnīcas 

remontdarbiem un minētie līdzekļi tiek novirzīti projekta realizācijai. 

S.Ancāne informē par atkārtotu iepirkumu veikšanu, sakarā ar neprecizitātēm iepirkuma 

dokumentācijā, un par nepieciešamajiem remontdarbiem slimnīcā. 

Diskusija par remontdarbiem slimnīcas telpās. Diskusijā piedalās N.Līcis un S.Ancāne. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

2020.gada 6.aprīlī Saulkrastu novada domē ir saņemts PSIA “Saulkrastu slimnīca” 

(turpmāk – Slimnīca)  valdes locekles S.Ancānes iesniegums ar lūgumu piešķirt papildus līdzekļus 

23 961.00 EUR apmērā, lai realizētu iesāktā projekta “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstības 

Saulkrastu slimnīcā” III kārtu. 

2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN 1/2020 “Saistošie noteikumi par 

Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžetu” ir paredzēta pašvaldības dotācija 50 000.00 

EUR apmērā projekta realizācijai. Slimnīcai ir piešķirti ERAF līdzekļi projekta realizācijai 

73023,25 EUR apmērā. 

Ievērojot Publisko iepirkumu likumu Slimnīca organizēja iepirkumu likuma 9.panta 

kārtībā (iepirkuma ID Nr.SS-2020/1). Iepirkuma rezultātā tika saņemti divu pretendentu 

piedāvājumi, no kuriem uzvarēja SIA “FF”, reģistrācijas numurs 40003670683, ar zemāko 

piedāvāto līguma cenu 119974,60 EUR bez PVN (līguma cena kopā ar PVN 145169.27 EUR). 

Slimnīca ar darbu veicēju 2020.gada 30.martā noslēdza līgumu par dienas stacionāra telpu 

vienkāršotu atjaunošanu un darbi projekta realizācijai jau ir uzsākti. 

Lai nodrošinātu likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu nodrošināt 

veselības aprūpes pieejamību, pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

2. un 27.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2020.gada izdevumos: 

1.1.samazināt izdevumu pozīcijas “Administrācija – Valdības funkcija tautsaimniecība” 

(Struktūrvienība 0111, Valdības funkcija 06.600)   budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. EKK 2241 (Ēku, būvju un telpu būvdarbi)  par 23 961,00 EUR; 

1.2.palielināt izdevumu pozīcijas “Saulkrastu slimnīca” (Struktūrvienība 18, Valdības 

funkcija 07.600)   budžeta izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 3261 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību 

komersantiem)  par 23 961,00 EUR, lai pārskaitītu dotāciju projekta 

„Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Saulkrastu slimnīcā” 

realizācijai. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2020 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžetu”, iekļaujot 

tajā skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1688 protokola pielikumā. 

 

§4 
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Par Saulkrastu novada domes 2016. gada 27.jūlija lēmuma “Par sašķidrinātās dabasgāzes 

termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes 

krātuvei būvniecību” atcelšanu. 

 

Ziņo N.Līcis, ka 2016.gadā Saulkrastu novada dome pieņēma lēmumu konceptuāli atbalstīt 

Skultes sašķidrinātās dabasgāzes importa termināļa un pazemes gāzes vadu uz Inčukalna pazemes 

gāzes krātuvi izbūvi Skultes ostas akvatorijā. Informē, ka 2019.gada jūnijā AS “Skultes LNG 

Terminal” rīkoja tikšanos ar iedzīvotājiem, kur informēja, ka uzsāks ietekmi uz vidi novērtējumu. 

N.Līcis norāda, ka, lai uzsāktu šo novērtējumu, ir nepieciešams Valsts vides dienesta izdots darba 

uzdevums, kurā norādīts kā veikt šo novērtējumu. Informē par saņemtajiem lūgumiem atcelt 

lēmumu un nogaidīt līdz brīdim, kad Valsts vides dienests ar biedrību būs izvērtējusi iespējamo 

ietekmi uz vidi. Ziņo, ka Valsts vides dienests ir tikai decembra beigās izsniedzis darba uzdevumu 

biedrībai, tādēļ aicina atcelt 2016.gada lēmumu un sagaidīt novērtējumu. 

E.Grāvītis noskaidro, ko minētā lēmuma atcelšana konceptuāli maina pašvaldības pozīcijās.  

N.Līcis atbild, ka pašvaldība, ar esošo lēmumu parāda, ka, no minētā jautājuma, ir nostājusies malā 

un sekos līdzi kāds būs ietekmes uz vidi novērtējums, kurš būs galvenais faktors lēmuma 

pieņemšanā. Aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes deputātu grupas pieprasījumu par 2016. gada 27. jūlija 

domes lēmuma atcelšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, ievērojot 

iedzīvotāju iniciatīvas grupas 10.03.2020. iesniegtajā iesniegumā izteikto lūgumu un minētos 

argumentus,  

ievērojot apstākli, ka, pieņemot 2016. gada 27. jūlija lēmumu “Par sašķidrinātās 

dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes 

krātuvei būvniecību” deputātiem, iespējams, tika sniegta nepilnīga informācija par paredzēto 

projektu un tas netika vērtēts pēc būtības, kā arī, pieejamā informācija par projekta detaļām 2016. 

gadā atšķiras no tās informācijas, kura domei sniegta 2019. gadā, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (E.Grāvītis), 

 

NOLEMJ: 

1. Atcelt Saulkrastu novada domes 2016. gada 27.jūlija lēmumu “Par sašķidrinātās 

dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada  no Skultes ostas līdz Inčukalna 

pazemes gāzes krātuvei būvniecību”. 

2. Par pieņemto lēmumu informēt AS “Skultes LNG Terminal”, Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministriju, Valsts vides dienestu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi domes izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1689 protokola pielikumā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:00 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________ Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Štrombaha 

 

Protokols parakstīts 14.04.2020. 


