
 
Saulkrastu novada dome 

______________________________________________________________________________________________ 

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160 

tālrunis 67951250, fakss 67951150,e-pasts: pasts@saulkrasti.lv 

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

 

2021. gada 29.marts                                   Nr.6/2021 

 

Sēde sasaukta 2021. gada 29. martā plkst. 09:00 ar videokonferences starpniecību 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

Sēdi atklāj plkst. 09:02 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa 

 

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

Grāvītis, Alens Horsts, Guna Lāčauniece, Selga Osīte, Sandra Ozola – Ozoliņa, Līga Vaidere, 

Oksana Vanaga, Bruno Veide, Ivars Veide 

 

Nepiedalās deputāti: 

Mārtiņš Kišuro (nepiedalīšanās iemesls nav zināms) 

 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

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

iemeslu.   

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Gājēju tilta būvniecība Liepu ielā, 

Saulkrastos” realizēšanai  

2. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Tūrisma attīstībai nepieciešamās 

infrastruktūras izveide Ainažu ielā” realizēšanai  

3. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Vidzemes piekrastes kultūras un dabas 

mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā –  “Saviļņojošā Vidzeme”” 

realizēšanai  

4. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Jūras prospekta seguma maiņa no Jūras prospekta 26” 

realizācijai  

5. Par dalību Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā atklātajā projektu konkursā „Latvijas 

valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2021”  

6. Par dalību Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā atklātajā projektu konkursā „Latvijas 

valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2021”  
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§1 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Gājēju tilta būvniecība Liepu ielā, 

Saulkrastos” realizēšanai 

 

Ziņo N.Līcis, ka ir izdevies, minētajam projektam, piesaistīt Eiropas finansējumu 90% apmērā. 

Informē, ka par šo projektu ir saņemts Lauku atbalsta dienesta pozitīvs atzinums un arī avanss, un 

ziņo, ka ir sazinājies ar Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 

priekšsēdētāju, kura apliecināja, ka Saulkrastu novada pašvaldība var noslēgt līgumu par projekta 

realizāciju pirms Valsts kases aizņēmuma piešķiršanas projekta realizācijai. Ziņo par koku ciršanas 

aizliegumiem un būvniecības termiņiem. 

A.Horsts noskaidro, kad ir plānota Valsts kases aizņēmumu komisija. 

N.Līcis atbild, ka 21.aprīlī. 

Diskusija par iespējamiem riskiem, ja līdzfinansējums netiks piešķirts. Diskusijā piedalās 

A.Horsts, N.Līcis un Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns.  

B.Veide noskaidro vai tika sasaukta Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēde par minēto 

jautājumu. 

N.Līcis atbild, ka ar Sējas novada priekšsēdētāju ir mutiski vienojies, un pēc ārkārtas domes sēdes 

notiks attālināta Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēde. Atkārtoti informē, ka tiek 

priekšfinansēts Eiropas savienības projekts no kura ir saņemts 90% fonda atbalsts un darbi ir 

jāuzsāk šobrīd, lai paspētu veikt būvlaukuma sagatavošanu, līdz koku ciršanas aizliegumam. 

A.I.Zaharāns papildina, ka ir saņemts Lauku atbalsta dienesta pozitīvs lēmums, tādēļ riska iespējas 

nesaskata. 

 

Ar 27.01.2021. Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) sēdes lēmumu Nr.2119 “Par dalību 

biedrības "Jūras Zeme" konkursa projektu iesniegumu 11.pieņemšanas kārtā ar projektu "Gājēju 

tilta būvniecība Liepu ielā, Saulkrastos”” tika nolemts piedalīties biedrības “Jūras Zeme” 

izsludinātājā atklātā konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtas Rīcība EJZF3 

“Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu 

infrastruktūras attīstība” ar projektu “Gājēju tilta būvniecība Liepu ielā, Saulkrastos” un Novada 

attīstības nodaļai sagatavot un Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā līdz 

2021.gada 4.februārim iesniegt projekta iesniegumu. Domē saņemts 19.03.2021. Lauku atbalsta 

dienesta lēmums Nr. 04.6-11/21/175-e par projekta “Gājēju tilta būvniecība Liepu ielā, 

Saulkrastos” iesnieguma apstiprināšanu. 

 Lai uzsāktu projekta realizāciju un noslēgtu līgumus par projekta īstenošanu, nepieciešams 

nodrošināt projekta priekšfinansēšanu no aizņēmuma Valsts kasē. Pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 12. pantu, 15.panta pirmās daļas 2. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

22.pantu un 10.12.2019. Ministru kabineta noteikumiem Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem”, 

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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

 

NOLEMJ:  

1. Projekta „Gājēju tilta būvniecība Liepu ielā, Saulkrastos” īstenošanai ņemt aizņēmumu 

Valsts kasē 2021.gadā uz pieciem gadiem 166 962,10 EUR apmērā, ar Valsts kases 

noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2022. projekta Nr. 

21-04-FL02-F043.0206-000001 “Gājēju tilta būvniecība Liepu ielā, Saulkrastos” 

realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu. 
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2. Uzdot izpilddirektoram noslēgt līgumus par projekta “Gājēju tilta būvniecība Liepu ielā, 

Saulkrastos” realizāciju pirms Valsts kase aizņēmuma piešķiršanas projekta realizācijai. 

 

Lēmums Nr.2167 protokola pielikumā. 

 

§2 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Tūrisma attīstībai nepieciešamās 

infrastruktūras izveide Ainažu ielā” realizēšanai 

 

Ziņo N.Līcis par plānotās infrastruktūras atrašanās vietu un būvniecības darbiem. Informē, ka šajā 

projektā, daļa naudas, ir neattiecināmās izmaksas, jo ir paredzēts pārcelt Sadales tīkla elektrības 

kastes. Ziņo, ka projekta noteikumi nosaka, ka 5 gadus šajā projektā, pašvaldība nevar iekasēt 

naudu par autostāvvietām. Informē par koku ciršanas aizliegumiem un saņemto Eiropas 

finansējumu 90% apmērā. 

A.Horsts ierosina, ka būtu nepieciešams informēt sabiedrību par koku ciršanu un satiksmes 

organizēšanu, projekta īstenošanas laikā. 

E.Grāvītis informē, jautājumā par to, ka pašvaldība nevar iekasēt naudu par autostāvvietām, ka 

agrāk, minētos projektos, aizliegums bija gūt peļņu, bet tajā pašā laikā uzturēšanas izdevumus 

drīkst iekasēt. 

Diskusija par autostāvvietu uzturēšanu, elektrouzlādējamo staciju iespējamo uzstādīšanu un gājēju 

pastaigu ceļa izbūvi. Diskusijā piedalās N.Līcis, A.I.Zaharāns un Novada attīstības nodaļas 

vadītāja Mārīte Petruševica. 

 

 Ar 27.01.2021. Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) sēdes lēmumu Nr.2118 “Par 

dalību biedrības "Jūras Zeme" konkursa projektu iesniegumu 11.pieņemšanas kārtā ar projektu 

"Tūrisma attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveide Ainažu ielā"”, (Prot.Nr.2/2021§18), tika 

pieņemts lēmums piedalīties biedrības “Jūras Zeme” izsludinātājā atklātā konkursa projektu 

iesniegumu pieņemšanas 11. kārtas Rīcība EJZF3 “Zivsaimniecības teritoriju attīstībai 

nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība” ar projektu 

“Tūrisma attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveide Ainažu ielā” un uzdot Novada attīstības 

nodaļai sagatavot un Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā līdz 2021.gada 

4.februārim iesniegt projekta iesniegumu. Domē saņemts 25.03.2021 Lauku atbalsta dienesta 

lēmumu par projekta “Tūrisma attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveide Ainažu ielā” 

iesnieguma apstiprināšanu. 

 Lai uzsāktu projekta realizāciju un noslēgtu līgumus par projekta īstenošanu, nepieciešams 

nodrošināt projekta priekšfinansēšanu no aizņēmuma Valsts kasē. Pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 12. pantu, 15.panta pirmās daļas 2. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

22.pantu un 10.12.2019. Ministru kabineta noteikumiem Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem”, 

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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

 

NOLEMJ:  

1. Projekta „ Tūrisma attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveide Ainažu ielā” īstenošanai 

ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2021.gadā uz desmit gadiem 301 338,92 EUR apmērā, ar 

Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2022. 

projekta Nr. 21-04-FL02-F043.0207-000001 “Tūrisma attīstībai nepieciešamās 
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infrastruktūras izveide Ainažu ielā” realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar 

pašvaldības budžetu. 

2. Uzdot izpilddirektoram noslēgt līgumus par projekta “Tūrisma attīstībai nepieciešamās 

infrastruktūras izveide Ainažu ielā” realizāciju pirms Valsts kase aizņēmuma piešķiršanas 

projekta realizācijai. 

 

Lēmums Nr.2168 protokola pielikumā. 

 

§3 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Vidzemes piekrastes kultūras un dabas 

mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā –  “Saviļņojošā 

Vidzeme”” realizēšanai 

 

Ziņo N.Līcis. 

M.Petruševica informē, ka projekta īstenošanas rezultātā ir veikti neparedzēti darbi un ir paredzēts 

šo finansējumu segt no aizņēmuma līdzekļiem, lai atvieglotu budžetu. 

N.Līcis papildina, ka tiks ņemts aizņēmums no Valsts kases priekšfinansēšanai, kur daļu varēs 

atgūt atpakaļ pēc projekta realizācijas. 

Diskusija par iespējamām neparedzētajām izmaksām. Diskusijā piedalās A.Horsts, M.Petruševica, 

A.I.Zaharāns un N.Līcis. 

A.Horsts jautā A.I.Zaharānam vai ir noskaidrots, kurā vietā no jumta rodas mitrums telpās. 

A.I.Zaharāns atbild, ka pie vainas nebija jumts, bet gan viens no pakāpieniem. Informē par 

iespējamu žoga demontāžu. 

Diskusija par koka tribīņu pakāpienu atjaunošanu un tiltu iespējamu izveidošanu no Krasta ielas 

puses. Diskusijā piedalās N.Līcis, B.Veide, A.I.Zaharāns un A.Horsts. 

 

 Saulkrastu novada dome sadarbībā ar Carnikavas novada domi, Salacgrīvas novada domi 

un Limbažu novada domi īsteno projektu “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma 

iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā –  “Saviļņojošā Vidzeme””. Saulkrastu 

novada dome projekta ietvaros ir apņēmusies atjaunot Saulkrastu estrādi. 2020. gada 23. oktobrī 

pieņemts  Domes sēdes lēmums “Par līdzekļu paredzēšanu 2021. gada budžetā estrādes 

rekonstrukcijai”, ar kuru Dome lēma 2021. gada budžeta izdevumos paredzēt 70 650,00 EUR 

papildus izmaksu segšanai projekta ietvaros. Projekta īstenošanas gaitā būvnieks ir veicis vairākus 

neparedzētus darbus (koku zāģēšana, estrādes ēkas hidroizolācijas atjaunošana) par kopējo summu 

5 058,00 EUR. Projekta īstenošanas līgumā ir iniciēti grozījumi, lai papildus izmaksas tiktu 

attiecinātas uz projekta izdevumiem, saņemot publisko finansējumu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktu, 

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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

NOLEMJ:  

1. Projekta „Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma 

pakalpojumu izveidē un attīstībā –  “Saviļņojošā Vidzeme”” īstenošanai ņemt aizņēmumu 

Valsts kasē 2021.gadā uz desmit gadiem 75 238,13,00 EUR apmērā, ar Valsts kases 

noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2022. projekta 

“Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu 

izveidē un attīstībā –  “Saviļņojošā Vidzeme”” realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot 

ar pašvaldības budžetu. 
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Lēmums Nr.2169 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Jūras prospekta seguma maiņa no Jūras prospekta 

26” realizācijai 

 

Ziņo N.Līcis. 

Diskusija par aizņēmuma ņemšanu un Jūras prospekta izbūves termiņu. Diskusijā piedalās 

A.I.Zaharāns un N.Līcis. 

A.Horsts noskaidro vai projekta ietvaros ir paredzētas stāvvietas. 

Diskusija par projektā paredzētajiem darbiem. Diskusijā piedalās A.I.Zaharāns un N.Līcis 

  

 Izskatot 18.03.2021. Ministru kabineta rīkojumu Nr.175 “Par atbalstītajiem pašvaldību 

investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai 

un novēršanai”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15.panta pirmās daļas 

2.punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumiem Nr.104 

“Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi 

pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”,  

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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

 

NOLEMJ:  

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2021.gadā uz 10 gadiem par kopējo summu 73 743,45 EUR 

apmērā, ar Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 

01.01.2022., aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu, tajā skaitā: 

1.1. Valsts kases aizņēmums (85 % apmērā) projekta “Jūras prospekta seguma maiņa 

no Jūras prospekta 26” realizācijai 73 743,45 EUR apmērā; 

1.2. Saulkrastu novada pašvaldības finansējums (15 % apmērā) projekta “Jūras 

prospekta seguma maiņa no Jūras prospekta 26” realizācijai 13 013,55 EUR 

apmērā. 

 

Lēmums Nr.2170 protokola pielikumā. 

 

§5 

Par dalību Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā atklātajā projektu konkursā 

„Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras 

programma 2021”  

 

Ziņo N.Līcis. 

Saulkrastu kultūras centra vadītāja Arta Skudrēna informē, ka līdzfinansējums ir no 2021.gada 

budžeta. 

Diskusija par kormūzikas cikla “Krastā saviļņots” realizāciju. Diskusijā piedalās S.Ozola – 

Ozoliņa un A.Skudrēna. 

 

Vidzemes plānošanas reģions no 2021. gada 2. marta līdz 31. martam ir  izsludinājis 

kultūras projektu konkursu „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā 

Vidzemes kultūras programma 2021”. Konkursa mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu 
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un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes 

kultūrvēsturiskajam novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi, kā arī veicinot jaunradi. 

Lai sekmētu un attīstītu kultūras norises Saulkrastu novadā, Saulkrastu kultūras centrs ir 

iecerējis pieteikt projektu “Koncertcikls “Četras upes””, kura ietvaros plānots organizēt četrus 

koncertus Inčupes, Pēterupes, Ķīšupes un Aģes upes krastos. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma “Par pašvaldībām”15 panta pirmās daļas 5.punktu,  

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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

 

NOLEMJ:  

1. Pieteikt projektu “Koncertcikls “Četras upes”” Vidzemes plānošanas reģiona  izsludinātajā 

atklātajā projektu konkursā.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 9500 EUR, no kurām 3500 EUR ir Valsts 

kultūrkapitāla fonda finansējums un 6000 EUR pašvaldības līdzfinansējums.  

3. Uzdot Saulkrastu kultūras centram sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu līdz 2021. 

gada 31. martam finansējuma pieprasīšanai.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.   

 

Lēmums Nr.2171 protokola pielikumā. 

 

§6 

Par dalību Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā atklātajā projektu konkursā 

„Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras 

programma 2021”  

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Skudrēna informē, ka līdzfinansējums ir no 2021.gada budžeta. 

 

Vidzemes plānošanas reģions no 2021. gada 2. marta līdz 31. martam ir  izsludinājis 

kultūras projektu konkursu „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā 

Vidzemes kultūras programma 2021”. Konkursa mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu 

un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes 

kultūrvēsturiskajam novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi, kā arī veicinot jaunradi. 

Lai sekmētu un attīstītu kultūras norises Saulkrastu novadā, Saulkrastu kultūras centrs ir 

iecerējis pieteikt projektu “Ērģeļmūzikas dienas Saulkrastos koncerta ‘No krēslas līdz rītausmai”, 

kura ietvaros plānots organizēt 2 koncertus – Saulkrastu estrādē un Pēterupes baznīcā. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma “Par pašvaldībām” 15 panta pirmās daļas 

5.punktu, 

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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

 

NOLEMJ:  

1. Pieteikt projektu “Ērģeļmūzikas dienas Saulkrastos koncerta “No krēslas līdz rītausmai”" 

Vidzemes plānošanas reģiona  izsludinātajā atklātajā projektu konkursā.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 4884 EUR, no kurām 2500 EUR ir Valsts 

kultūrkapitāla fonda finansējums un 2134 EUR pašvaldības līdzfinansējums.   



7 

 

3. Uzdot Saulkrastu kultūras centram sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu līdz 2021. 

gada 31. martam finansējuma pieprasīšanai.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

 

Lēmums Nr.2172 protokola pielikumā. 

 

N.Līcis informē par paredzētajiem būvdarbiem sākoties ar š.g. pavasari. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 09:47 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________ Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 29.03.2021. 

 


