Latvijas Republika

Viesītes novada pašvaldība

VIESĪTES NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000045353
Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237, tālr. 65245179; 65207294,
e-pasts: dome@viesite.lv

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Viesītes novada Viesītē

2019.gada 28.oktobrī

Nr.14

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst. 16.05
Sēdi vada:
Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks
Sēdi protokolē:
Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola
Piedalās novada domes deputāti: Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Māris Lācis, Iveta Līce (no 2.jautājuma), Pēteris Līcis, Roberts Orups
Nepiedalās: Juris Līcis - darbnespēja
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Sanita Lūse- pašvaldības izpilddirektore
Anita Maļinovska – galvenā grāmatvede
Lidija Medvecka- finansiste
Lilita Bārdule- Rites pagasta pārvaldes vadītāja
Dainis Černauskis – Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par līguma slēgšanu ar SIA “VR Audits” par zvērināta revidenta pakalpojumiem
2019.gada finanšu pārskata revīzijai.
Ziņo: A.Maļinovska
2. Par saistošo noteikumu Nr.2019/7 “Par grozījumiem 2019.gada 24.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2019/1 “Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada budžetu””
apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks, L.Medvecka
Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Alfons Žuks atklāj ārkārtas domes sēdi
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A.Žuks – Ierosina apstiprināt ārkārtas domes sēdes darba kārtību ar 2.jautājumiem.
Atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs
Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas- nav, Viesītes novada
dome NOLEMJ:
Apstiprināt ārkārtas domes sēdes darba kārtību ar 2.jautājumiem.
1.#
Par līguma slēgšanu ar SIA „VR Audits” par zvērināta revidenta pakalpojumiem
2019.gada finanšu pārskata revīzijai
A.Žuks, A.Maļinovska

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
M.Lācis – kāpēc šis jautājums nevarēta tikt skatīts novembra domes sēdē.
A.Maļinovska – paskaidro, ka līdz š.g.31.oktobrim ir jāiesniedz informācija Valsts kontrolei
par noslēgto līgumu ar zvērināto revidentu 2019.gada finanšu pārskata revīzijai, uz oktobra sēdi
jautājums nebija sagatavots.
A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu.
Ņemot vērā iepirkumu komisijas 2019.gada 2.oktobra veikto piedāvājumu
izvērtējumu par revidenta pakalpojumiem 2019.gada finanšu pārskata revīzijai un zvērināta
revidenta ziņojuma sniegšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 2013.gada
22.maijā apstiprināto Kārtību „Par Viesītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu,
apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret
– nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA „VR Audits”, reģistrācijas Nr.55403038751, juridiskā adrese:
Avotu iela 4c, Jēkabpils, LV-5201, par zvērināta revidenta pakalpojumiem Viesītes novada
pašvaldības 2019.gada finanšu pārskata revīzijai un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšanai.
2. Deleģēt domes priekšsēdētāju A.Žuku parakstīt līgumu ar SIA „VR Audits”.
3. Pašvaldības 2020.gada budžetā ieplānot 3267,00 EUR ar PVN (trīs tūkstoši divi simti
sešdesmit septiņi euro, 00 centi) revidenta pakalpojumu apmaksai.
Zināšanai: galvenajai grāmatvedei, finansistei

2.#
Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.2019/7
”Par grozījumiem 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2019/1 „Par Viesītes
novada pašvaldības 2019.gada budžetu” apstiprināšanu
A.Žuks, L.Medvecka, P.Līcis, M.Lācis, S.Lūse

A.Žuks - ziņo par sagatavoto saistošo noteikumu projektu. Ir izmaiņas salīdzinājumā ar finanšu
komitejā skatīto un uz 17.oktobra domes sēdi virzīto saistošo noteikumu projektu.
Informē, ka abi ar izpilddirektori ņems vērā deputātu izteiktos iebildumus par izmaiņām budžeta
grozījumos, par procesu, kā tas notiek. Visi iestāžu un struktūrvienību vadītāji tiks brīdināti, ka
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par jebkurām izmaiņām (grozījumiem, papildinājumiem) budžetā būs jāraksta iesniegumi
finanšu komitejai un visi deputāti kopā tad izskatīs šos iesniegumus un lems par
nepieciešamajiem grozījumiem.
Paskaidro, ka izmaiņas budžetā radās arī tāpēc, ka pašvaldība savu budžetu pieņēma jau
2019.gada janvāra mēnesī, bet valsts budžets tika pieņemts tikai marta mēnesī. Pašvaldības
budžets tika pieņemts “piesardzīgs” izdevumu ziņā, jo nebija valsts budžeta.
A.Maļinovska - paskaidro, ka arī šis jautājums tiek skatīts ārkārtas sēdē tāpēc, ka līdz
š.g.10.novembrim jāiesniedz atskaite Valsts kasē par budžeta grozījumiem, novembra sēde būs
tikai 21.novembrī.
L.Medvecka – ziņo par sagatavoto paskaidrojuma rakstu, kurā atspoguļojas budžet ieņēmumu
un izdevumu daļas grozījumi, par pedagogu atalgojumu, par dažādiem projektiem
A.Žuks – ziņo par saimniecības nodaļas papildus izdevumiem, par izdevumiem, lai aprīkotu
jaunos (20 gab.) ielu apgaismojuma stabus ar iespēju tajos izvietos Ziemassvētku dekorus.
M.Lācis – par saimniecības nodaļas izmaksām, par reklāmas stabu ierīkošanu, par izdevumiem.
P.Līcis- vai bija iepirkums
A.Žuks – piekrīt, ka nebija lēmuma par šo reklāmas stabu izveidošanu, iepirkuma nebija, jo
dizains tika veikts atsevišķi, uzstādīšana atsevišķi, kopējā summa 5870 EUR, par 5 reklāmas
stabiem, bruģēto laukumu un 1 atpūtas soliņa komplekta ierīkošanu.
M.Lācis – vai nevarēja pati saimniecības nodaļa to izdarīt – izstrādāt dizainu un uzstādīt.
Kas ir ar papildus izdevumiem Sēlijas Sporta skolai.
L.Medvecka – paskaidro, ka tie ir izdevumi uz 8 treniņu vietām, savstarpējos norēķinos tie tiek
sadalīti uz visām treniņu grupu vietām.
Paskaidro par papildus izdevumiem muzejam “Sēlija” – malkas iegādei un muzeja Depo ēkas
tehniskajai dokumentācijai.
P.Līcis- kāpēc ierīko automašīnu stāvlaukumu pie dzīvojamās mājas Viesītē, Meža iela 17,
kāpēc iedzīvotāji paši to nevar izdarīt, kāpēc palīdz tikai daudzdzīvokļu mājām.
A.Žuks – bija iedzīvotāju iesniegums ar lūgumu izveidot lauku, kur turēt automašīnas, jo zemes
īpašnieks vairs nevēlas, ka tās tiek turētas uz privātās zemes.
M.Lācis – kāpēc nepalīdz laukiem, piemēram, ceļmalas nopļaut.
S.Lūse- pašvaldība mēģina atbalstīt iedzīvotājus cik var ar šiem darbiem, lai uzlabotos dzīves
vietu apstākļi (automašīnu stāvvietu ierīkošana, kanalizācijas sakārtošana daudzdzīvokļu mājā
u.c.). Kļūdas ir darbā, bet to, ko dara, dara iedzīvotāju labā.
M.Lācis – kas ir ar budžeta deficītu 0.5 mlj.
L.Medvecka – tas saistīts ar ilgtermiņa kredītiem Valsts kasē. Nauda faktiski ir, atlikums 8000
EUR šobrīd.
P.Līcis – kas ir saimniecības nodaļas izdevumos 14593 EUR.
A.Žuks – paskaidro, daudzdzīvokļu mājas Meža iela 23, Viesītē remontdarbu izdevumi, Dienas
centra ierīkošanai papildus vajadzēja mainīt pagrabā stāvvadus, kāpnes bija jāremontē, radiatori
bija vecie, bet papildus detaļas iegādājās jaunas, bruģis pie sporta skolas, prožektora ierīkošana.
P.Līcis – par taciņu ierīkošanu pie sporta skolas, vai tas ir sakārtots. Kāpēc vispirms dara un
tikai tad jautājumu sakārto.
A.Žuks – informē, ka tika iegādāts 1 datorkomplekts PII “Zīlīte” sešgadīgajā grupā ar viņa
atļauju, jo tas tika norādīts no komisijas pie skolu pieņemšanas. Pārējām grupām tiks ieplānots
nākošā gada budžetā.
P.Līcis – kāpēc uz šiem saimnieciskajiem jautājumiem neatbild pašvaldības izpilddirektore, bet
visu atbild domes priekšsēdētājs, kuram tad būtu jāatbild par budžeta izpildi.
A.Žuks – ierosina balsot par sagatavoto budžeta grozījumu projektu.
Viesītes novada dome ir izvērtējusi un apspriedusi Viesītes novada pašvaldības 2019.gada
budžeta grozījumu projektu.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
2.punktu, 43.pantu, 46.panta pirmo un otro daļu, un likuma „Par pašvaldības budžetiem”
37.pantu, 38.pantu, 39.pantu, 40.pantu, saskaņā ar 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par
Viesītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, atklāti
balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Māris Lācis, Iveta Līce, Roberts Orups), pret – nav, atturas – 1 (Pēteris Līcis), Viesītes novada
dome NOLEMJ:
1. Pieņemt Viesītes novada domes saistošos noteikumus Nr.2019/7 „Par grozījumiem
2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2019/1 „Par Viesītes novada pašvaldības
2019.gada budžetu”” ar Paskaidrojuma rakstu.
2. Saistošie noteikumi Nr.2019/7 „Par grozījumiem 2019.gada 24.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2019/1 „Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada budžetu” stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.panta prasībām,
elektroniski nosūtīt saistošos noteikumus zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību visiem interesentiem Viesītes novada
pašvaldības domes ēkā, Saukas, Rites, Elkšņu pagastu pārvaldēs, publicēt pašvaldības mājaslapā
internetā.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.2019/7 „Par grozījumiem 2019.gada 24.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2019/1 „Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada budžetu” ar 1.pielikumu un
2.pielikumu
Izpildei –finansistei, kancelejas vadītājai
Kontrolei – pašvaldības izpilddirektorei
APSTIPRINĀTI
Ar Viesītes novada domes
2019.gada 28.oktobra ārkārtas sēdes
lēmumu Nr.2 (protokols Nr.14)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viesītes novada Viesītē
Nr.2019/7

2019.gada 28.oktobrī

Par grozījumiem 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos „Par Viesītes
novada pašvaldības 2019.gada budžetu”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”15.pantu, 43.pantu un 46.pantu,
un saskaņā ar likumiem
„Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”,
„Par valsts budžetu 2019.gadam”

1. Saistošie noteikumi nosaka Viesītes novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta grozīto
ieņēmumu, izdevumu un aizņēmumu apmēru.
2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības pamatbudžetu 2019.gadam šādā apmērā
(1.pielikums):
2.1. Kārtējā gada ieņēmumi – 4726238 euro,
2.2. Kārtējā gada izdevumi – 5305593 euro,
2.3. Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 8273 euro.
3. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības aizņēmumu atmaksu 2019.gadam šādā apmērā
219899 euro.
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2.pielikums
Viesītes novada pašvaldības
2019.gada 28.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.2019/7
“ Par grozījumiem 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2019/1
“ Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada budžetu”

Paskaidrojuma raksts.
Veikt grozījumus pamatbudžeta ieņēmumos (1. pielikums):
1. Precizēt ieņēmumus par atsavināšanai nodotajiem pašvaldības nekustamajiem
īpašumiem, palielinot par 15000 EUR, ieņēmumus kodā 13.100.
2. No Zemgales plānošanas reģiona saņemti līdzekļi 4721 EUR ieņēmumu kodā 17.200
projekta “Atver sirdi Zemgalē” realizācijas turpināšanai.
3. Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2019.gada 24.septembra Rīkojumu Nr.460 “Par
mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2019.gadam”
palielināt budžeta mērķdotācijas par 273955 EUR pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu atlīdzībai ieņēmumu uzskaites kodā 18620.
4. No Vides Reģionālās Attīstības aģentūras saņemts finansējums Projekta “Viesītes ezera
apsaimniekošanas noteikumu izstrāde” realizēšanai 871 EUR ieņēmumu kodā 18.620.
5. Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts Reģionālās Attīstības aģentūru precizēt
finansējumu Projekta “Saukas ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrāde” realizēšanai
3630 EUR ieņēmumu kodā 18.620.
6. Saskaņā ar noslēgto līgumu ar LR Kultūras ministriju saņemts finansējuma projekta
ietvaros “Skolas soma” 2310 EUR ieņēmumu kodā 18.620 novada skolēnu izglītojošo
kultūras pasākumu izdevumiem.
7. Saņemtas mērķdotācijas no LR Labklājības ministrijas 1450 EUR ieņēmumu kodā
18.620 audžuģimeņu bērnu uzturnaudas palielināšanai.
8. Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Nodarbinātības Valsts dienestu, palielināt mērķdotācijas
skolēnu nodarbinātības projekta darbības nodrošināšanai par 1996 EUR ieņēmumu kodā
18.6205.
9. Ņemt uzskaitē saņemtos līdzekļus no Izglītības kvalitātes valsts dienesta projekta
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanai 3800 EUR,
ieņēmumu kodā 18.630.
10. Projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakse Viesītes
novadā” īstenošanai no CFLA saņemti 6350 EUR ieņēmumu kodā 18.630.
11. No Lauku Atbalsta dienesta saņemti līdzekļi 44639 EUR ieņēmumu kodā 18.630 par
realizētajiem projektiem “Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lones
ciemā” un “Radošās rezidences Viesītē”.
12. Saņemti līdzekļi no LR VARA ministrijas 56305 EUR ieņēmumu kodā 18.630 par
projekta “Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas” 2.periodā
realizētajām aktivitātēm.
13. Saņemts avanss 42644 EUR ieņēmumu kodā 18.630 no Lauku Atbalsta dienesta
pašvaldības ceļu S6 Bajāri – Grabažāni un E17 Dzeņi – Elkšņi” pārbūves uzsākšanai.
14. Precizēt ieņēmumus par pašvaldības telpu īri 6600 EUR ieņēmumu kodā 21381.
15. Palielināt ieņēmumus ieņēmumu kodā 21.384 par 8000 EUR par zemes nomas maksu.
16. Precizēt ieņēmumus no pārrobežu Lat-Lit projektu īstenošanas 5702 EUR (ieņēmumu
kods 21.194)
17. Palielināt pārējos iepriekš neklasificētos pašu ieņēmumus par 550 EUR (Sporta skolas
līgums ar LFF )ieņēmumu kodā 21.499.
Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumos (1. pielikums):
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1. Palielināt izdevumus projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” īstenošanai par 3800 EUR no budžeta ieņēmumiem projekta aktivitātēm
(izdevumu kods 2279).
2. Palielināt izdevumus no budžeta ieņēmumiem par 10000 EUR apvienotās būvvaldes
uzturēšanai (izdevumu kods 7213).
3. Palielināt izdevumus Projekta “Saukas ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrāde”
realizācijai par 3630 EUR (izdevumu kods 5140 VP6.,RV6.1, U41, 56.p.).
4. Palielināt izdevumus Ielu apgaismošanai par 500 EUR t.sk. 300 EUR (izdevumu kods
2233 autopacēlājs), 200 EUR (izdevumu kods 2350 elektromateriāli).
5. Palielināt izdevumus Saimniecības nodaļā no budžeta ieņēmumiem par 45485 EUR t.sk.
pakalpojumiem 19967 EUR (izdevumu kods 2200(elektroenerģijai apkurei 3210 EUR,
īpašumu atsavināšanai 9802 EUR, kapsētu plānu sagatavošanai 1550 EUR, kanalizācijas
aku remontam 1365 EUR, autotransporta remontam 3500 EUR, klaiņojošo
mājdzīvnieku skaita ierobežošanai 540 EUR), materiāliem 14593 EUR (izdevumu kods
2300 (remontmateriāliem un uzturēšanas materiāliem 7685 EUR, malkas iegādei 6045
EUR, degvielai 2000 EUR), investīcijām 10525 EUR (3400 EUR saskaņā ar 2019.gada
15.augusta Viesītes novada domes lēmumu Nr.29 (izdevumu kods 5220, VP3, U10),
5870 EUR 5 reklāmas stabu ar bruģētu laukumu un 1 atpūtas soliņu ierīkošana Viesītes
pilsētā (izdevumu kods 5239, VP3, U19), 605 EUR pārvietojamās tualetes uzstādīšana
Tirgus laukumā (izdevumu kods 5239 VP3, U19), 650 EUR metināšanas aparāts
saimniecības nodaļai izdevumu kods 5239, VP3 U10)
6. Palielināt izdevumus Projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību
profilakse Viesītes novadā” īstenošanai par 3795 EUR no budžeta ieņēmumiem projekta
aktivitātēm (izdevumu kods 2233).
7. Palielināt izdevumus projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” īstenošanai par 3800 EUR no budžeta ieņēmumiem projekta aktivitātēm
(izdevumu kods 2279).
8. Palielināt izdevumus Viesītes muzeja “Sēlija” darbībai par 5860 EUR no budžeta
ieņēmumiem t.sk.2170 EUR malkas iegādei (kods 2321), investīcijām 3690 EUR
muzeja Depo ēkas tehniskā dokumentācija (izdevumu kods 5250, VP3, U21).
9. Palielināt projekta “Tavel Smart -visit Lithuania and Latvia LLI-199” izdevumus no
budžeta ieņēmumiem par 4290 EUR (izdevumu kods 7720) maksājums projekta
partneriem Lietuvā.
10. Palielināt izdevumus Viesītes Kultūras pils aktivitātēm par 3270 EUR no budžeta
ieņēmumiem t.sk.2250 EUR Latvijas Nacionālajā bibliotēkā rīkotā pasākuma “Sēlijai
būt” izdevumiem (izdevumu kods 2200), 560 EUR(izdevumu kods 2361)karogu iegāde
jaunajiem apgaismes stabiem, 460 EUR (izdevumu kods 2350) karogu stiprinājumiem.
11. Saskaņā ar Viesītes novada Finanšu komitejas 2019.gada 09.oktobra lēmumu Nr.24
palielināt izdevumus Sporta kluba darbībai par 1200 EUR no budžeta ieņēmumiem
Stenda šaušanas komandas atbalstam. (izdevumu kods 2300), saskaņā ar 2019.gada
19.septembra lēmumu Nr.15, 700 EUR Sportistu atbalstam Eiropas čempionātā.
12. Palielināt izdevumus pirmskolas izglītības iestādes “Zīlīte” pedagogu atlīdzībai par
24065 EUR no budžeta ieņēmumiem, atalgojumam 18100 EUR (izdevumu kods 1119)
un nodokļiem 4360 EUR (izdevumu kods 1210),400 EUR (izdevumu kods 2350) siksnas
veļas žāvētājam, 515 EUR (izdevumu kods 2312) datorkomplekts 6 gadīgo grupas
nodarbībām, 545 EUR (izdevumu kods 5239)siltumskaitītājs (vecais bojāts) 115 EUR
(izdevumu kods 2314) Ziemassvētku paciņām cenas palielinājums.
13. Palielināt izdevumus Viesītes vidusskolas pedagogu atlīdzībai par 264396 EUR no
budžeta ieņēmumiem, atalgojumam 212798 EUR (izdevumu kods 1119) un nodokļiem
51263 EUR (izdevumu kods 1210), 335 EUR (izdevumu kods 2314) Ziemassvētku
paciņām cenas palielinājums.
14. Palielināt izdevumus Viesītes profesionālās ievirzes izglītības iestāžu uzturēšanai par
56670 EUR no budžeta ieņēmumiem, atalgojumam 33562 EUR (izdevumu kods 1119)
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un nodokļiem 8086 EUR (izdevumu kods 1210), 3465 EUR poļu jauniešu delegācijas
uzturēšanas izdevumiem(izdevumu kods 2200), 11557 EUR Sporta skolas treniņu vietu
audzēkņu sporta inventāra iegādei (izdevumu kods 2300).
15. Nodarbinātības atbalstam palielināt izdevumus par 7487 EUR no budžeta ieņēmumiem
skolēnu un darbu vadītāju nodarbinātības atlīdzībai 6034 EUR (izdevumu kods 1119)un
nodokļiem 1453 EUR (izdevumu kods 1210).
16. Palielināt izdevumus projekta “Atver sirdi Zemgalē” realizācijas turpināšanai par 4621
EUR no budžeta ieņēmumiem projekta aktivitātēm (izdevumu kods 2279)
17. Pārējās struktūrvienībās veikt iekšējos savstarpējos budžeta grozījumus, nemainot
budžeta kopējo izdevumu summu.
Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks

(paraksts)

Sēde beidzas plkst.16.45

Domes sēdes audioieraksts netika veikts tehnisku iemeslu dēļ

Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs
2019.gada 29.oktobrī

Protokoliste
Kancelejas vadītāja
2019.gada 29.oktobrī

(personiskais paraksts)

(personiskais paraksts)
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A.Žuks

D.Vītola

