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Kokneses novada Koknesespagastā

ZOZŪ.gada 17.1ūnljā Nr.9

11
Par grozījumu apstiprināšanu Kokneses novada domes Tūrisms. un san risko auieeibn

nodaļas maksas pnlulpojumu cenrādī “Koknese! tūrisma infnrmācuals centri"

ZlŅo DainisVrngris

iepazinusies ar Kokneses novada domes Turismo un sabiedrisko anieciou nodaļas
infermāciiu par gxozījumiem Kokneses novada domes 2019.gada urnana sēdes lēmumā
Nr.5 “Par Kokneses novada dem « Tūrisma un sabiedrisko attie/omu nudaļas maksas
pakalpojumu eemažo “Kokneses \ūrlsma informācijas centrā“ apstiprināšanu, 20l9.gadn
zsaugu. a sedes lēmumus īx 7 (protokols Nr.IZ) “Grozījumi “Kokneses novada domes
liinsma un sabiedrisko anioerbu nodaļas maksas pakalpojumu eemadis “Kokneses lūnsma
infonnaoiins eemri nemor vērā Kultūras, izglītības, spona un sabicdrlsko liem komiiejas,
Finansu un attīstības pastāvīgās komioejas 17.05.2020. ieieikumu, atklāti balsniul, muz
(Ilgonis Grunštclns,Pēteris Keišs, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Rihards Krauklis, kalna
Liene, Henriks Lučmells, Ivars Mālīņš, Edgars Mlkāls, Māris Reinbergs, Zledunīs Vilde,
Dainis vingrisl, PRET—nav, TTURASenav, Kokneses novada dome NOLEMI:

i Apstiprināt gxozījumus “Kokneses novada nomos Tūnsma un sabiedrisko anieciou
nodalns moksnspakalpojumu eemidi “Kokneses lū! ma informacijas centra" "

z. Lēmums asspekaarzozo.gadn 1350 .

3 Maksns pakalponnnu oenrani “Kokneses mmm-a inronnnoiias oemra“ ar gm/ījumicm
publicēl Kokneses novada majus— lopa u uwkokncsc v.

Sēdes vadītais,
domes priekšsēdēta].
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ES NOVADA DOME
, ši ” Apstiprināts

ar Kokneses npvndn don s
2020.gada 17. j

lēmumu Nr.1 1 (protokois Nr.9)

Gruzijunii “Kukncscs novads. dnmes Tūrisma un sabiedrisko .itieorbu nod.-[.us mnksns
pnkzlpojumu cenridis “Kokneses tūrisma informācijas centri“ “

1. Izdarīt šādus grozījums Kokneses novada domes Tūrisma un sabiedrisko attiecību
nodotos mnksas pnknipojumu cenrādī -=Koknosos tūrisma infomišcijns centrā" (turpmāk .
cenrādis):

1.1, Papildināt ceufādi ar 5 apakšpunktu šādā rednke
“ ' s. nowikt pie 'enujumu Tur ma informnoijns centra pāxdošrma saņemamaj'āmdāvanu kartēm.
tūrisma produktiem un pakalpojumiem par vienību , 10% apmērā pie piegād **

1.2. Pnpudinātcenrādi m 1.9 npakspunkni šādā rcdakc] .

“ 1.91eejns biļete Kukneser vidi-Maiku pilsdrupu apmeklējumam:

1 9 Komplekso
pieduvajm'u apmeklētājiem

Vienai peisonzi 0.79 0 21 |400

2 erijumi cenrādī pieinēmjami no 2020 gada 13. jūnija
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