SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
2021. gada 30. aprīlī

Nr. 6

Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Reinis Ādamsons, Ņina Balode, Dainis Dukurs, Elīna Gruzniņa, Rūdolfs Kalvāns,
Katrīna Leitāne, Līga Sausiņa, Jānis Strautmanis, Eva Viļķina, Mārtiņš Zīverts
Nepiedalās: Ivo Alksnis (nezināmu iemeslu dēļ), Indra Ozoliņa (nezināmu iemeslu dēļ), Inese Zagorska
(nezināmu iemeslu dēļ), Jānis Zilvers (nezināmu iemeslu dēļ)
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Juridiskās pārvaldes juriste M. Skrastiņa, Finanšu
pārvaldes vadītāja D. Rengarte, galvenā grāmatvede A. Ozoliņa, Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja
I. Zālīte, vecākais datortīklu administrators Dz. Strads, iekšējā tiesiskuma un lietderības auditore L. Līne
Protokolē: domes sekretāre Elīna Dakša
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 6.1. un 6.9. punktu, likuma “Par pašvaldībām”
34. panta pirmo un otro daļu un Siguldas novada pašvaldības 2017.gada 10.augusta saistošo noteikumu
Nr. 20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” 64.2 un 87. punktu, domes sēde norisinās attālināti,
izmantojot videokonferences režīmu un deputātiem balsojot dokumentu vadības sistēmā “Namejs”.
Sēde sasaukta plkst. 09.00
Sēde atklāta plkst. 09.00
Darba kārtība:
1. Par Siguldas novada pašvaldības 2020. gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Vainagu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas
novadā”.
3. Par infrastruktūras projekta “Vizbuļu ielas pārbūve un grants seguma pārbūve uz bruģa
segumu Mālkalnu un Kalmju ielās Siguldā, Siguldas novadā” finansēšanu.
1. §
Par Siguldas novada pašvaldības 2020. gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D. Rengarte
Izskatījusi Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes sagatavoto Siguldas novada
pašvaldības 2020. gada pārskatu un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
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2.punktu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumiem Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī ņemot vērā Finanšu
komitejas 2021.gada 30.aprīļa sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 1.§), atklāti balsojot ar 10 balsīm par
(Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics, L. Sausiņa, J. Strautmanis,
E. Viļķina, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1 (R. Ādamsons), dome nolemj:
apstiprināt Siguldas novada pašvaldības 2020. gada pārskatu (pielikumā).
2. §
Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Vainagu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D. Rengarte
Dome konstatē:
1. Siguldas novada Attīstības programmas 2018.-2024.gadam Investīciju plānā ir paredzēts līdz
2021.gadam īstenot projektu “Vainagu ielas pārbūve un ūdens, kanalizācijas centralizēto tīklu
izbūve Siguldā”. Indikatīvā projekta realizācijas summa ir 211 455 EUR. Projekta realizācijas
rezultātā tiks izbūvēti centralizētie ūdens un kanalizācijas tīkli, pārbūvēts ielas segums. Projektā ir
paredzēts pārbūvēt Vainagu ielu 278 m garumā.
2. Likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta ceturtajā daļā ir paredzēta iespēja pašvaldībām
aizņemties: 4) pašvaldību investīciju projektu īstenošanai, tai skaitā transporta infrastruktūras
projektiem un būvprojektu izstrādei Eiropas Savienības fondu projektiem, ārkārtējās situācijas
ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību atbilstoši Covid-19 infekcijas
izplatības seku pārvarēšanas likumā noteiktajai kārtībai un ievērojot šādus nosacījumus:
a) pašvaldības budžeta līdzfinansējums, sākot ar 2021. gadu, nav mazāks par 15 procentiem un
aizņēmuma apmērs nav lielāks par 85 procentiem no pašvaldības kopējām projekta izmaksām,
b) projektos, kuru finansēšanai nepieciešams vidējā termiņa aizņēmums, pašvaldības budžeta
līdzfinansējums 2021. gadā nav mazāks par 15 procentiem no pašvaldības kopējām projekta
izmaksām 2021. gadā,
c) pašvaldības budžeta līdzfinansējums veikts līdz aizņēmuma izmaksu pieprasījuma iesniegšanai
vai vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu.
3. Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 29.panta, 1². daļā ir noteikts: Finanšu
ministrs izsniedz jaunus valsts aizdevumus pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai
un novēršanai. Ministru kabinets nosaka kritērijus un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti jauni
valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.
4. Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumu Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību,
kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku
mazināšanai un novēršanai” 3.punkts noteic, ka Pašvaldības līdz katra mēneša pirmajam datumam,
bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. novembrim iesniedz investīciju projektus Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā ievērojot šādus kritērijus:
3.1. investīciju projekta īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programmas
investīciju plānā un atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem: 3.1.2. pašvaldības transporta
infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceļi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un
organizēšanai, kā arī inženierkomunikācijas un stāvlaukumi, ja tie saistīti ar attiecīgajā
investīciju projektā iekļauto ielu vai ceļu, u. c. transporta infrastruktūra) attīstībai, ja
investīciju projektā plānoto būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas par transporta
infrastruktūras 1 km nepārsniedz 1 000 000 euro;
3.2. investīciju projektam, kas iesniegts līdz 2021. gada 1. jūlijam, investīciju projekta
iesniedzējs Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktā
minētajos gadījumos iesniedz pozitīvu apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmumu;
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3.3. investīciju projektā plānotie pasākumi nepieciešami investīciju projekta mērķa
sasniegšanai, to izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tiks nodrošināta veikto investīciju
uzturēšana un ilgtspēja;
3.4. pašvaldības budžeta līdzfinansējums investīciju projekta īstenošanai ik gadu, sākot ar
2021. gadu, ir no 15 līdz 30 procentiem (ieskaitot) no pašvaldības kopējām investīciju
projekta izmaksām attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu apjoma, ievērojot likuma "Par
valsts budžetu 2021. gadam" 12. panta trešās daļas 4. punktā noteiktos līdzfinansējuma
nosacījumus;
3.5. plānotajiem būvdarbiem (ja attiecināms) ir izdota būvatļauja un tajā veikta atzīme par
projektēšanas nosacījumu izpildi vai ir sagatavots cits būvniecības jomas normatīvajos aktos
noteikts dokumentu kopums, kas apliecina projekta tehnisko gatavību;
3.6. investīciju projektu (tai skaitā būvdarbus, ja attiecināms) paredzēts uzsākt līdz 2021.
gada 31. decembrim un īstenot līdz 2022. gada 31. decembrim, izņemot šo noteikumu 3.1.10.
apakšpunktā minētos investīciju projektus, kas pabeidzami 2021. gadā;
3.7. valsts budžeta aizdevuma kopējais apmērs investīciju projektam ir ne mazāks kā 50 000
euro;
3.8. valsts budžeta aizdevuma īpatsvars no visa attiecīgajam investīciju projektam pieprasītā
valsts budžeta aizdevuma apmēra 2021. gadā ir ne mazāk kā 30 procentu un 2022. gadā ne
vairāk kā 70 procentu, izņemot šo noteikumu 3.1.10. apakšpunktā minētos investīciju
projektus, kas pabeidzami 2021. gadā.
5. Projekts “Vainagu ielas pārbūve, Siguldā, Siguldas novadā” tiek realizēts sadarbībā ar SIA
“Saltavots”, reģ.Nr. 40103055793. SIA “Saltavots” ir veikts iepirkums “Vainagu ielas pārbūve
Siguldā, Siguldas novadā”, id. Nr. SA 2021/02.
6. Projekta “Vainagu ielas pārbūve, Siguldā, Siguldas novadā” būvniecības izmaksas ir 135 858.15
euro (simtu trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit astoņi euro un 15 centi), t.sk.PVN;
izmaksas uz 1km ir 488 698.38 euro.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmo daļu, likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta ceturto daļu, Ministru
kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumu Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek
izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un
novēršanai” 3.1.2., 3.2. – 3.8.punktu, Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr.590
“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.punktu, Siguldas novada Attīstības
programmas 2018.-2024.gadam stratēģiskā mērķa SM1 Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru
un pakalpojumiem, efektīvu satiksmes, publiskās telpas un vides infrastruktūru Rīcības virziena RV2
Publiskā ārtelpa, infrastruktūra un mobilitāte, uzdevumam U9 Uzlabot transporta infrastruktūru, gājēju
un velo infrastruktūru un apgaismojumu, kā arī ņemto vērā Finanšu komitejas 2021.gada 30.aprīļa sēdes
atzinumu (prot.Nr.5, 2.§), atklāti balsojot ar 11 balsīm par (R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs,
E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Iesniegt investīciju projektu “Vainagu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā” Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atzinuma saņemšanai.
2. Pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un
Ministru kabineta lēmuma par atbalstu aizņēmuma izsniegšanai projekta “Vainagu ielas pārbūve
Siguldā, Siguldas novadā” realizācijai, ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē projekta
“Vainagu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā” 115 000 EUR (simtu piecpadsmit tūkstoši
euro) apmērā kā investīciju projektam ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai
saistībā ar Covid-19 izplatību.
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3. Aizņēmumu izņemt 2021.gadā.
4. Aizņēmumu lūgt kā ilgtermiņa aizņēmumu uz 15 gadiem ar Latvijas Republikas Valsts kases
noteikto gada procentu likmi.
5. Noteikt aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu sākot ar 2024.gada jūnija mēnesi.
6. Aizņēmumu garantēt ar Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
3. §
Par infrastruktūras projekta “Vizbuļu ielas pārbūve un grants seguma pārbūve uz bruģa
segumu Mālkalnu un Kalmju ielās Siguldā, Siguldas novadā” finansēšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D. Rengarte
Dome konstatē:
1. Siguldas novada Attīstības programmas 2018.-2024.gadam Investīciju plānā ir paredzēts līdz
2021.gadam īstenot projektus:
 “Vizbuļu ielas pārbūve Siguldā” līdz 2021.gadam, indikatīvā projekta realizācijas summa ir
733 354 EUR, projekta realizācijas rezultātā tiks uzlabota satiksmes drošība, paredzēts
pārbūvēt 379 metrus;
 “Grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Mālkalnu ielā Siguldā” līdz 2022.gadam,
indikatīvā projekta realizācijas summa ir 550 000 EUR, projekta realizācijas rezultātā tiks
pārbūvēta Mālkalnu iela Siguldā, uzlabota satiksmes drošība un vides kvalitāte, paredzēts
pārbūvēt 501 metru;
 “Grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Kalmju ielā Siguldā” līdz 2022.gadam, indikatīvā
projekta realizācijas summa ir 593 205 EUR, projekta realizācijas rezultātā tiks pārbūvēta
Kalmju iela, uzlabota satiksmes drošība un vides kvalitāte, paredzēts pārbūvēt 468 metrus;
(turpmāk – Projekti)
2. Ielu pārbūves projekti paredz ievērojami uzlabot ielas infrastruktūru, sniedzot iedzīvotājiem
maksimāli iespējamās ērtības un autotransporta braukšanas komfortu. Veicot šo ielu pārbūvi, tiks
nodrošināta racionāla transporta kustības starp pilsētas dzīvojamiem rajoniem un pašvaldības
iestādēm – PII Tornīši, PII Pasaciņa un Siguldas pilsētas vidusskolu.
3. To ietvaros paredzēts:
-ielas brauktuves seguma pārbūve,
-lietus kanalizācijas tīklu izbūve,
-ūdensvada pievadu izbūve,
-ūdens atvades risinājumi, izbūvējot drenāžas kolektorus,
-apgaismojuma pārbūve,
-satiksmes organizācijas uzlabojumi,
-nobrauktuvju un ielu krustojumu pārbūves.
4. Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24².pantā ir noteikts: Covid-19 infekcijas
radīto seku mazināšanai reģionālā līmenī un administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanai
pašvaldības var izstrādāt augstas gatavības investīciju projektus un pretendēt uz valsts
līdzfinansējuma saņemšanu. Pašvaldību augstas gatavības investīciju projektu pieteikšanas
nosacījumus valsts līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī investīciju projektu izskatīšanas un
finansējuma piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
5. Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumu Nr.242 “Augstas gatavības pašvaldību
investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība” 3.punkts
noteic, ka Pašvaldības līdz 2021. gada 14. maijam iesniedz investīciju projektus Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai, ievērojot šādus nosacījumus:
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3.1. investīciju projekta īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programmas
investīciju plānā un atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem:
3.1.1. pašvaldību pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un
pieejamību iedzīvotājiem, ja valsts budžeta finansējums ir ne mazāk kā 500 000 euro un ne
vairāk kā 3 000 000 euro vienam projektam;
3.1.2. Rīgas Austrumu maģistrāles posma izbūves otrajai kārtai, ja valsts budžeta finansējums
ir ne vairāk kā 27 150 000 euro un ir saņemts pozitīvs Satiksmes ministrijas atzinums, kas
apliecina projekta nepieciešamību un ilgtspēju;
3.2. investīciju projekta iesniedzējs Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
pārejas noteikumu 20. punktā minētajos gadījumos iesniedz pozitīvu apvienojamo pašvaldību
finanšu komisijas lēmumu par investīciju projekta īstenošanu;
3.3. investīciju projekts Likuma par budžetu un finanšu vadību izpratnē ir budžeta
investīcijas;
3.4. investīciju projektā plānotie pasākumi nepieciešami investīciju projekta mērķa
sasniegšanai, to izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tiks nodrošināta veikto investīciju
uzturēšana un ilgtspēja, tai skaitā investīciju projekta rezultātu ilgtspēja pēc administratīvi
teritoriālās reformas, nodrošinot investīciju projektā atbalstītās infrastruktūras iekļaušanos
jaunveidojamās pašvaldības kopējā pakalpojumu infrastruktūras tīklā;
3.5. plānotajiem būvdarbiem (ja attiecināms) ir izdota būvatļauja un tajā veikta atzīme par
projektēšanas nosacījumu izpildi vai ir akceptēta būvniecības iecere, izdarot atzīmi
apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā;
3.6. investīciju projektu (tai skaitā būvdarbus, ja attiecināms) paredzēts uzsākt līdz 2021.
gada 31. decembrim un tas pilnībā īstenojams līdz 2022. gada 31. decembrim, sasniedzot
investīciju projekta mērķi un neradot nepieciešamību pēc papildu valsts budžeta līdzekļiem
investīciju projektam turpmākajos gados;
3.7. investīciju projekta īstenošanā ne mazāk kā 50 % valsts budžeta finansējuma tiek
izmantots līdz 2021. gada 31. decembrim;
3.8. pašvaldības budžeta līdzfinansējums investīciju projekta īstenošanai tiek nodrošināts ne
mazāk kā 15 % apmērā no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām attiecīgajam
gadam plānotā ieguldījumu apjoma;
3.9. pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiek nodrošināts līdz valsts budžeta finansējuma
izmaksai;
3.10. šo noteikumu 3.1.1. apakšpunktā minētajam valsts budžeta finansējuma mērķim
pašvaldība var saņemt atbalstu investīciju projektiem par kopējo atbalsta summu ne vairāk
kā 3 000 000 euro. 3.3. investīciju projektā plānotie pasākumi nepieciešami investīciju
projekta mērķa sasniegšanai, to izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tiks nodrošināta veikto
investīciju uzturēšana un ilgtspēja;
6. Projekti atbilst Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajai izpratnei par budžeta
investīcijām: Budžetu investīcijas — budžetu izdevumi pamatkapitāla veidošanai, kuru rezultātā
tiek radīts jauns pamatlīdzeklis, ieguldījuma īpašums vai nemateriālais ieguldījums vai kuri uzlabo
attiecīgā pamatlīdzekļa, ieguldījuma īpašuma vai nemateriālā ieguldījuma stāvokli (aktīva
pārbūve, restaurācija vai atjaunošana) tā lietderīgās lietošanas laikā vai būtiski maina esošā
aktīva īpašības, salīdzinot ar tā iepriekšējiem rādītājiem;
7. Projektos plānotajiem būvdarbiem ir izdota būvatļaujas un tajās veiktas atzīmes par projektēšanas
nosacījumu izpildi vai ir akceptēta būvniecības iecere, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai
paskaidrojuma rakstā: BIS-49149-683 Būvniecības lieta: Mālkalnu ielas pārbūve; BIS-49146-681
Būvniecības lieta: Vizbuļu ielas pārbūve; BIS-49151-684 Būvniecības lieta: Kalmju ielas pārbūve.
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8. Projektus ir paredzēts uzsākt līdz 2021. gada 31. decembrim un tie pilnībā īstenojami līdz 2022.
gada 31. decembrim, sasniedzot investīciju projektu mērķi un neradot nepieciešamību pēc papildu
valsts budžeta līdzekļiem investīciju projektam turpmākajos gados;
9. Projektus realizējot, Projektu īstenošanā ne mazāk kā 50 % valsts budžeta finansējuma tiktu
izmantots līdz 2021. gada 31. decembrim;
10. Projektu kopējās indikatīvās būvniecības izmaksas ir 1 876 559 euro (viens miljons astoņi simti
septiņdesmit seši tūkstoši pieci simti piecdesmit deviņi euro), t.sk.PVN; izmaksas tiks precizētas
pēc iepirkumu veikšanas;
11. Pašvaldības budžeta līdzfinansējums Projektu īstenošanai tiktu nodrošināts ne mazāk kā 15 %
apmērā no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām attiecīgajam gadam plānotā
ieguldījumu apjoma – 281 483.85 euro, paredzot 2021.gadā 50% - 140 742.00 euro un 2022.gadā
– 140 741.85 euro;
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmo daļu, Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24².pantu,
Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumu Nr.242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju
projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība” 3.punktu, Siguldas novada
Attīstības programmas 2018.-2024.gadam stratēģiskā mērķa SM1 Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo
infrastruktūru un pakalpojumiem, efektīvu satiksmes, publiskās telpas un vides infrastruktūru Rīcības
virziena RV2 Publiskā ārtelpa, infrastruktūra un mobilitāte, uzdevumam U9 Uzlabot transporta
infrastruktūru, gājēju un velo infrastruktūru un apgaismojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas
2021.gada 30.aprīļa sēdes atzinumu (prot.Nr.5, 3.§), atklāti balsojot ar 11 balsīm par (R. Ādamsons,
Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics, L. Sausiņa, J. Strautmanis,
E. Viļķina, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. Iesniegt investīciju projektu “Vizbuļu ielas pārbūve un grants seguma pārbūve uz bruģa segumu
Mālkalnu un Kalmju ielās Siguldā, Siguldas novadā” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu konkursā valsts budžeta finansējuma
saņemšanai.
2. Paredzēt pašvaldības 2021.gada budžetā pašvaldības līdzfinansējumu investīciju projekta “Vizbuļu
ielas pārbūve un grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Mālkalnu un Kalmju ielās Siguldā,
Siguldas novadā” realizācijai 140 742.00 euro apmērā un nodrošināt līdz valsts budžeta finansējuma
izmaksai.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.09.13.
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2021.gada 20.maijā.

Sēdi vadīja

Uģis Mitrevics

Protokolēja

Elīna Dakša
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