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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2021. gada 22. decembrī

Nr. TND/21/25

Tukuma novada domes ārkārtas sēde sasaukta 2021. gada 22. decembrī plkst. 16.00 Tukumā,
izmantojot videokonferenci Zoom (attēla un skaņas pārraidi reālajā laikā) un elektronisko balsošanas
sistēmu dokumentu vadības programmā “LIETVARIS”.
Sēdi plkst. 16.11 atklāj un vada Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa.
Sēdi protokolē Lietvedības un IT nodaļas lietvedības sekretāre Anita Belousa.
Domes sēdes norisi fiksē audio formātā, kā arī ieraksta video formātā.
Sēdē piedalās:
- Tukuma novada domes balsstiesīgie deputāti: Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita
Gintere, Ilze Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Oskars Kambala, Dace Lebeda,
Modris Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Inga Priede, Normunds Rečs, Juris Šulcs, Imants Valers,
Gundars Važa, Edīte Zelča, (sēdē nepiedalās deputāti Rimants Liepiņš – citu neatliekamu
pienākumu dēļ, Agnese Ritene – sakarā ar atrašanos ārzemēs),
- pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš,
- pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos Baiba
Pļaviņa,
- pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos
Egīls Dude,
- Audita un kontroles nodaļas vadītāja Inese Valtere,
- Engures pagasta pārvaldes vadītāja Kristīne Raginska,
- Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītājs Vilnis Janševskis,
- Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldes vadītāja Baiba Rasa,
- Kandavas un pagastu apvienības vadītājs Jānis Mazitāns,
- Lapmežciema pagasta pārvaldes vadītāja Laura Šmite,
- Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītājs Edgars Keirāns,
- Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes vadītāja Silvija Rabkēviča,
- Smārdes pagasta pārvaldes vadītājs Kristaps Zaļkalns,
- Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes vadītāja Dace Pole,
- Tumes un Degoles pagastu pārvaldes vadītāja Lidija Legzdiņa,
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
- Attīstības nodaļas vadītāja Dace Zvagule,
- Finanšu nodaļas vadītāja Dace Rudēvica,
Nd25-21
1

- Finanšu nodaļas vadītājas vietniece grāmatvedības jautājumos Ruta Ozola-Ozoliņa,
- Īpašumu nodaļas vadītāja Maira Zonenberga,
- Juridiskās un personāla nodaļas vadītāja Lelde Bičuša,
- Juridiskās un personāla nodaļas juriste Sanita Limanska
- Lietvedības un IT nodaļas lietvedības sekretāre Tamāra Vaļuka,
- Lietvedības un IT nodaļas lietvedības sekretāre Anita Belousa,
- Lietvedības un IT nodaļas galvenais informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālists
Arturs Vinbergs,
- Lietvedības un IT nodaļas informācijas tehnoloģiju speciālists Anrijs Daile,
- Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Sintija Zekunde,
- Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Zviedre,
- laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” žurnāliste Agita Puķīte.
UZAICINĀTA:
- SIA “Jaunpils pils” valdes locekle Kristīne Liepiņa par darba kārtības 2. jautājumu.
Ar Tukuma novada domes priekšsēdētāja Gundara Važas 2021. gada 22. decembra rīkojumu
Nr. TND/1-12.1/21/459 “Par Tukuma novada domes ārkārtas sēdes sasaukšanu” izsludinātā darba
kārtība:
1.
2.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu.
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jaunpils pils” pamatkapitāla palielināšanu.

1.§
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma slimnīca”
pamatkapitāla palielināšanu
ZIŅO: Gundars Važa – domes priekšsēdētājs
INFORMĒ: Sanita Limanska – Juridiskās un personāla nodaļas juriste
JAUTĀJUMI: nav
ATBILDES: nav
Dace Rudēvica lūdz lēmuma projektā veikt precizējumu 3. punktā par datumu.
17 (Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere,
Ilze Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Oskars
Par lēmumu balso: "par" - Kambala, Dace Lebeda, Modris Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Inga
Priede, Normunds Rečs, Juris Šulcs, Imants Valers, Gundars Važa,
Edīte Zelča)
"pret" - nav
"atturas" - nav
Nolemj:

Pieņemt lēmumu “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma slimnīca”
pamatkapitāla palielināšanu” (lēmums pievienots).
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2.§
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jaunpils pils”
pamatkapitāla palielināšanu
ZIŅO: Gundars Važa – domes priekšsēdētājs
INFORMĒ: Sanita Limanska – Juridiskās un personāla nodaļas juriste
JAUTĀJUMI: nav
ATBILDES: nav
Dace Rudēvica lūdz precizēt atsauci uz lēmuma punktu projekta 5. punktā.
Mārtiņš Limanskis lūdz turpmāk kapitālsabiedrībām neatlikt jautājumus par pamatkapitāla
palielināšanu uz pašām gada beigām.
17 (Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere, Ilze
Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Oskars Kambala,
Par lēmumu balso: "par" - Dace Lebeda, Modris Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Inga Priede,
Normunds Rečs, Juris Šulcs, Imants Valers, Gundars Važa, Edīte
Zelča)
"pret" - nav
"atturas" - nav
Nolemj:

Pieņemt lēmumu “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jaunpils pils”
pamatkapitāla palielināšanu” (lēmums pievienots).

Sēde tiek slēgta plkst. 16:17.
Sēdes vadītājs
domes priekšsēdētājs

Gundars Važa

Protokoliste
lietvedības sekretāre

Anita Belousa

Protokols parakstīts 23.12.2021.
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LĒMUMS
Tukumā
2021. gada 22. decembrī

prot. Nr. 25, 1.§

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Tukuma slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu
Tukuma novada pašvaldībā 2021. gada 21. decembrī saņemts sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Tukuma slimnīca” (turpmāk – Sabiedrība) valdes locekles Dzintras Rabkevičas iesniegums
Nr. 1-14/269 “Par SIA “Tukuma slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu” (reģistrēts ar Nr. 8765), kurā
lūgts, pamatojoties uz Tukuma novada domes, Kandavas novada domes, Engures novada domes,
Jaunpils novada domes 2018.gadā pieņemtajiem lēmumiem par konceptuālu atbalstu SIA “Tukuma
slimnīca” dalībai Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projektā “Kvalitatīvas un
profilam atbilstošas veselības aprūpes infrastruktūras pieejamības uzlabošana SIA “Tukuma
slimnīca””, ieguldīt Sabiedrības pamatkapitālā naudas ieguldījumu 56 361,00 EUR ar mērķi –
projekta “Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselības aprūpes infrastruktūras un pieejamības
uzlabošana SIA “Tukuma slimnīca”” īstenošanai. Tukuma novada dome, Kandavas novada dome,
Engures novada dome, Jaunpils novada dome atbilstoši grafikam ir piešķīrušas līdzfinansējumu
projekta realizācijai:
Kopā
2019.
2020.
2021.
(2019., 2020., 2021.):
Kopā:

20872,00

70870,00

56361,00

148103,00

Tukuma novada dome

12940,64

43939,40

34943,82

91823,86

Kandavas novada dome

3756,96

12756,60

10144,98

26658,54

Engures novada dome

3130,80

10630,50

8454,15

22215,45

Jaunpils novada dome

1043,60

3543,50

2818,05

7405,15

Tukuma novada pašvaldība konstatē, ka:
- Tukuma novada dome 2018. gada 20. decembrī pieņēma lēmumu “Par līdzfinansējumu SIA
“Tukuma slimnīca” projektam “Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselības aprūpes infrastruktūras
un pieejamības uzlabošana SIA “Tukuma slimnīca””(prot. Nr. 26, 14.§) (turpmāk – Lēmums), ar kuru
konceptuāli atbalstīja projekta “Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselības aprūpes infrastruktūras
un pieejamības uzlabošana SIA “Tukuma slimnīca”” īstenošanu un pašvaldības līdzfinansējumu
91 823,86 EUR (ar grozījumiem Lēmumā, kas izdarīti 2019. gada 28. novembrī (prot. Nr. 18, 62.§)
laika periodā no 2019. gada līdz 2021. gadam;
- saskaņā ar Lēmumu, ERAF līdzfinansējums bija noteikts 655 052,50 EUR un projekta
“Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselības aprūpes infrastruktūras un pieejamības uzlabošana
SIA “Tukuma slimnīca”” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā

atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu, jo īpaši sociālās, teritoriālās
atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes
infrastruktūru” (turpmāk – Projekts) īstenotāja attiecināmais finansējums bija noteikts 148 103,00
EUR;
- ar Tukuma novada domes 2019. gada 28. novembra lēmumu “Par grozījumiem Tukuma
novada Domes 2018. gada 20. decembra lēmumā “Par līdzfinansējumu SIA “Tukuma slimnīca”
projektam “Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselības aprūpes infrastruktūras un pieejamības
uzlabošana SIA “Tukuma slimnīca”” (prot. Nr. 18, 62.§), atbilstoši grafikam Tukuma novada
pašvaldība ieguldīja Sabiedrības pamatkapitālā 12 940,64 EUR;
- ar Tukuma novada domes 2020. gada 28. novembra lēmumu “Par grozījumiem Tukuma
novada Domes 2018. gada 28. oktobra lēmumu “Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Tukuma
slimnīca”” (prot. Nr. 24, 2.§), atbilstoši grafikam Tukuma novada pašvaldība ieguldīja Sabiedrības
pamatkapitālā 43 939,40 EUR;
- 2019. gada 21. novembrī Engures novada dome pieņēma lēmumu “Par līdzfinansējumu SIA
“Tukuma slimnīca” projektam “Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselības aprūpes infrastruktūras
un pieejamības uzlabošana SIA “Tukuma slimnīca””(prot. Nr. 13 p.32), ar kuru konceptuāli atbalstīja
projekta “Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselības aprūpes infrastruktūras un pieejamības
uzlabošana SIA “Tukuma slimnīca”” īstenošanu un pašvaldības līdzfinansējumu 22 215,45 EUR,
laika periodā no 2019. gada līdz 2021. gadam un ieguldīja Sabiedrības pamatkapitālā 3130,80 EUR
atbilstoši grafikam;
- 2020. gada 27. februārī Jaunpils novada dome pieņēma lēmumu Nr. 31 “Par līdzfinansējumu
SIA “Tukuma slimnīca” projektam “Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselības aprūpes
infrastruktūras un pieejamības uzlabošana SIA “Tukuma slimnīca””(prot. Nr. 3, 9.p.), ar kuru
konceptuāli atbalstīja SIA “Tukuma slimnīca” dalību projektā “Kvalitatīvas un profilam atbilstošas
veselības aprūpes infrastruktūras un pieejamības uzlabošana SIA “Tukuma slimnīca”” īstenošanu un
pašvaldības līdzfinansējumu 7405,15 EUR, laika periodā no 2019. gada līdz 2021. gadam un ieguldīja
Sabiedrības pamatkapitālā 1043,60 EUR atbilstoši grafikam;
- ar Kandavas novada domes 2019. gada 28. novembra lēmumu “Par ieguldījumu SIA
“Tukuma slimnīca” pamatkapitālā projekta “Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselības aprūpes
infrastruktūras un pieejamības uzlabošana SIA “Tukuma slimnīca”” (prot. Nr. 13) īstenošanai,
atbilstoši grafikam Kandavas novada pašvaldība ieguldīja Sabiedrības pamatkapitālā 3756,96 EUR;
- ar Kandavas novada domes 2020. gada 29. oktobra lēmumu “Par ieguldījumu SIA “Tukuma
slimnīca” pamatkapitālā projekta “Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselības aprūpes
infrastruktūras un pieejamības uzlabošana SIA “Tukuma slimnīca”” (prot. Nr. 17) īstenošanai,
atbilstoši grafikam Kandavas novada pašvaldība ieguldīja Sabiedrības pamatkapitālā 12 756,60 EUR;
- pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
6.punktu, novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmēja, Tukuma novada pašvaldība ir Kandavas novada domes, Engures
novada domes, Jaunpils novada domes, saistību pārņēmēja;
- 2021. gada 21. decembrī Sabiedrība iesniedza iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 8765) Tukuma
novada pašvaldībai, kurā lūdz pārskaitīt finansējumu atbilstoši grafikam t.i. 56 361,00 EUR (Tukuma
novada finansējums – 34 943,98 EUR, Kandavas novada finansējums – 10 144,98 EUR, Engures
novada finansējums – 8454,15 EUR un Jaunpils novada finansējums – 2818,05 EUR).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Komerclikuma 151. panta pirmo daļu, Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63. panta pirmās daļas 1. punktu un
minēto, Tukuma novada dome nolemj:
1. palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu ar naudas
ieguldījumu 56 361,00 EUR,

2. noteikt, ka naudas ieguldījums izmantojams kā finansējums Sabiedrības projekta
“Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselības aprūpes infrastruktūras un pieejamības uzlabošana
SIA “Tukuma slimnīca”” īstenošanai,
3. uzdot Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim līdz 2021. gada 31. decembrim pieņemt
Sabiedrības dalībnieka lēmumu palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, pretī saņemot attiecīgu jaunu
daļu skaitu ar naudas ieguldījumu 56 361,00 EUR, pretī saņemot 56 361 kapitāla daļas,
4. uzdot Finanšu nodaļai piecu darba dienu laikā pēc šā lēmuma 3. punkta izpildes pārskaitīt
Sabiedrības kontā 56 361,00 EUR,
5. lēmuma izpildei Juridiskās un personāla nodaļas juristam, ievērojot Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasības, sagatavot visus nepieciešamos
dokumentus attiecīgu izmaiņu reģistrēšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Noteikt, ka ar
minētajām darbībām saistītie izdevumi sedzami no Sabiedrības līdzekļiem,
6. lēmuma 4. punktā minētos finanšu līdzekļus piešķirt no 2021. gada pašvaldības budžetā
plānotajiem līdzekļiem.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

G. Važa
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Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Jaunpils pils” pamatkapitāla palielināšanu
Tukuma novada pašvaldībā 2021. gada 22. decembrī saņemts sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Jaunpils pils” (turpmāk – Sabiedrība) valdes locekles Kristīnes Liepiņas iesniegums
Nr. 1- 12/2021 “Par SIA “Jaunpils pils” pamatkapitāla palielināšanu” (reģistrēts ar Nr. 8783), kurā
lūgts palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar naudas ieguldījumu 40 103 EUR ar mērķi –
saimnieciskās darbības nodrošināšanai, jo pēc Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 2021. gada 21. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim normāla
kapitālsabiedrības darbība ir liegta. Ieņēmumi 2021.gada novembra mēnesī ir 8200 EUR apmērā,
turpretī izdevumi – 20 006 EUR. Savukārt 2021. gada decembrī ieņēmumi tiek plānoti 8222 EUR
apmērā, turpretī izdevumi – 16 969 EUR, un 2022. gada janvāra mēnesī ieņēmumi tiek plānoti 5 050
EUR apmērā, turpretī izdevumi – 24 600 EUR.
Saimnieciskās darbības nodrošināšanai izdevumi:
Nr.p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Izdevumu pozīcija
Kroga produkcijas izdevumi
Viesnīcas izdevumi
Ekskursijas organizēšanas izdevumi
Komunālie maksājumi (ūdens)
Pasākumu izdevumi
Transporta, kancelejas, bankas pakalpojumu izdevumi
utml.
Darbinieku algas ar nodokļiem
Muzeja 1. stāva ekspozīcijas pabeigšanas izdevumi
Apkures avārijas situācijas novēršana un sakārtošana
saskaņā ar tāmi

KOPĀ IZDEVUMI

Izdevumi EUR bez PVN
2021. gada
2021. gada 2022. gada
novembrī
decembrī
janvārī

3550,00
926,00
69,00
1540,00
1742,00

3450,00
626,00
59,00
580,00
X

2750,00
310,00
100,00
340,00
X

260,00
11919,00
X

260,00
11994,00
X

260,00

X

5626,00

X

20 006,00

11994,00
4725,00

16 969,00 24 600,00

Tukuma novada pašvaldība konstatē, ka Sabiedrības nākotnes attīstību un darbību kopumā tieši
ietekmē vīrusa Covid-19 noteiktie ierobežojumi ēdināšanas un kultūras jomā, kas atstāj tiešu ietekmi
uz Sabiedrības darbību. Pašvaldība papildus atlīdzībai ar pakalpojuma līgumu deleģēto pašvaldības
uzdevumu izpildei, iegulda Sabiedrības pamatkapitālā līdzekļus, piemēram, aktīvu iegādei, kas tiek
izmantoti ne tikai deleģēto uzdevumu veikšanai, bet arī komercdarbībai. Saskaņā ar Komercdarbības
atbalsta kontroles likuma 5. pantu, kas saskaņots ar Līgumā par Eiropas Savienības darbību
107. pantā 1. punktā un citos Eiropas Savienības aktos noteikto, lai finansiālo palīdzību
komercdarbības veicināšanai uzskatītu par komercdarbības atbalstu komercdarbībai, tai jāatbilst
visām šādām pazīmēm:

1) finansiālo palīdzību tieši vai pastarpināti sniedz no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības
līdzekļiem, finanšu līdzekļiem, pār kuriem valsts vai pašvaldības institūcijām vai to pilnvarotām
juridiskajām personām ir kontrolējoša ietekme, vai citiem publiskiem līdzekļiem (turpmāk — valsts
vai pašvaldības līdzekļi), un par finansiālās palīdzības noteikšanu ir atbildīga valsts vai pašvaldības
institūcija vai tās pilnvarota juridiskā persona;
2) saņemot finansiālo palīdzību, komercsabiedrība iegūst ekonomiskas priekšrocības, kādas tā
nevarētu iegūt tirgus apstākļos vai tad, ja komercdarbības atbalsts netiktu sniegts;
3) finansiālā palīdzība neattiecas uz visām komercsabiedrībām vienādi, bet ir paredzēta
komercsabiedrībām atkarībā no to lieluma, darbības veida vai atrašanās vietas, kā arī citiem
diferencējošiem kritērijiem vai arī ir paredzēta tikai konkrētai komercsabiedrībai;
4) finansiālā palīdzība ietekmē tirdzniecību un izkropļo konkurenci Eiropas Savienības iekšējā
tirgū.
Secināms, ka 1.–3. punkts izpildās, savukārt 4. punkta izpilde nav viennozīmīga. Sabiedrības
klienti ir ne tikai Latvijas pilsoņi, kas varētu vērtēt Sabiedrības piedāvājumu salīdzinājumā ar citām
Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu kultūrvēsturisko piedāvājumu. Jaunpils pilī ēdināšanas,
nakšņošanas, kā arī kultūras pasākumus un muzeju apmeklē klienti no citām pašvaldībām un Eiropas
Savienības . Tādējādi Sabiedrības darbība nav vērtējama tikai šauri reģionāli.
Izvērtējot Tukuma novada pašvaldības finansiālās iespējas Sabiedrības pamatkapitāls
palielināms ar naudas ieguldījumu 40 103 EUR, ar mērķi – saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Komerclikuma 151. panta pirmo daļu, Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63. panta pirmās daļas 1. punktu un
minēto, Tukuma novada dome nolemj:
1. palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu ar naudas
ieguldījumu 40 103 EUR,
2. noteikt, ka naudas ieguldījums izmantojams kā finansējums Sabiedrības saimnieciskās
darbības nodrošināšanai,
3. noteikt izpildes termiņu naudas ieguldījuma izmantošanai šā lēmuma 2. punktā paredzētajam
mērķim līdz 2022. gada 31. janvārim un likumā noteikto nodokļu apmaksai līdz 2022. gada
28. februārim,
4. uzdot Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim līdz 2021. gada 30. decembrim pieņemt
Sabiedrības dalībnieka lēmumu palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, pretī saņemot attiecīgu jaunu
daļu skaitu ar naudas ieguldījumu 40 103 EUR, pretī saņemot 40 103 kapitāla daļas,
5. uzdot Finanšu nodaļai piecu darba dienu laikā pēc šā lēmuma 4. punkta izpildes pārskaitīt
Sabiedrības kontā 40 103 EUR,
6. lēmuma izpildei Juridiskās un personāla nodaļas juristam, ievērojot Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasības, sagatavot visus nepieciešamos
dokumentus attiecīgu izmaiņu reģistrēšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Noteikt, ka ar
minētajām darbībām saistītie izdevumi sedzami no Sabiedrības līdzekļiem,
7. lēmuma 4. punktā minētos finanšu līdzekļus piešķirt no 2021. gada pašvaldības budžetā
plānotajiem līdzekļiem, Finanšu nodaļai veicot atbilstīgus grozījumus.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

G. Važa

