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DOMES SĒDES PROTOKOL IZRAKSTS
KDknL'AL'A

novada Kokneses pagastā
Nr.12

1019 gada zdaugiista
7.7.

Par grozījumu apstiprināšanu Kokneses novada domes Tūrisma un sabiedrisko
attieeūiu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādī ”Kukncsns tūrisma informācijas
centrā"
Kokneses novada dome ir partneris pi-blekta ”Aizmuļušs ceļojums muižu parkos
čctms gadalaikos" / ”4SensunsFarks", kura piedala pt okta partiieri Zemgales
plānošanas reģiūns, Rokišķu Reģionālais muzeis, Pakruojis r-amiia pašvaldība un vadošais
partner-is Jelgavas novada pašvaldība
Ptoickta ietvarus Zemgales Plānošanas regions īsteno aktivitāti “Drauga karte”
ieviešanu, kas sniegs kartes Īpašniekiem da adus bezmaksas bonusus projekta partneru
parkus, kā ari sadai-bibas partneru terituruas Zemgales reģiunā Latvi1ā, un Paņevežas un
Saulu reģionus Lietuva [skatit Nolikuma Z.pielikumu, kas vēlāk tiks papildināts ar
int'or-maciiu par Lietuvas sadarbības partneiiemi Drauga kar-ti būs iespēlams iegūt savā
' Nolikuma minētos publicitātes
īpašumā, ivplldot Zemgales Plānošanas reģiona izstra
uzdevumus soul'dl'dlos līklns Facebūok, 'l'vvittei, draugiem lv. Kokneses novada dome ka
prbiekta partneris piedava kadu bevmaksas pakalpnļumu dalībai ”Drauga kai-te“, ka arigūst
reklamu Pacebook, Twitter un draugiem lv sotialajos tiklns un Kokneses tūrisma obtektu

atpazīstamības veicināšanu.
Drauga kai te derīga 1 personai un tā tiek „sniegta bez maksas. izsniegtais kopētais
karšu skaits Zemgales reģionā Latvija un Paņevežas un šauļu reģionos Lietuva būs 5000
gab (2500 eksemplāru latviešu un 2500 eksemplāru lietuviešu Valodas), no kuriem 1000
iem. Projekta mer-kis ii- veuināx kultūrvēstures Objektu ilgtspeiu,
gab būs pensro
palielinat to pievilcību apniekletaliem.

Pamatojoties uzaugstakminēto, kokneses novadadnnios/ittistibas nodalas un Tūrisma un
sabiedrisko attiecību nodaļas lūgumu, piedalities prūlekid aktivitāte ”Drauga karte” un
apstiprinot gi—ozūumus maksas pakalpoiumu tenradi ”Kokneses tūrisma inlmmacijas
centrā”, likuma "Par pašvaldībām” 21 panta pirmās daļas Me apakšpunktu un 27.punktu,
ņemot vērā Finansu un attistibas pastavigas kumiteias 21092019. ieteikumu, atklāti
balsinot,PAR»1z(iignnis Grunstems, Aigars Kalnins, Dāvis Kalniņš, Pēteris Keišs, Rihards
krauklis, Jānis Liepiņš, Henriks Ločmelis, ivars Māllņš, Maris Reinbergs, Valdis Silovs,
ziedonisvildemain . Vingris), Pku'luiiav, ATTURAS-nav, kokneses— novada domeNOLEMl
1.Pieskirt ieeju bez maksas Drauga kartes ipasniekiem Kokneses viduslaiku
pilsdrupas pr—oiekta ”Aizrauloss ccļnļums muižu parkos četros gadalaikus” /
”4Seaaonsparks” ietvarus ar derīguma tornnnu uz 1 gadu no 01 01 2020. 31 111020.

,

Z.Apstiprināt grozījumus Kokne es novada domes Tūnsma un sabxednsku nmecību
nodaļas maksas pakalpojumu cen ād Kokneses tūnsma informācuas centrā“ (pielikumā).
K.Drauga karti plenlēroL no 2020.gada 1.ļm\vāra.
4Slēgt līgumu ar Zemgale: Ptānnšana: raģmnu par aktivitātes "Drauga karte”
īstenošanu pmjekta "Aizmujušs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos” /
“SeaSonsPal'k>” Ietvams.

pakalpojumu cenrām „Kokneses tūrisma īnformaciias
ukue:
grozījumiem publicēt Kokneses novada māja; lapā
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Apstiprināts

novada domes
2019 gada 28 augusta
lēmumu NT 7.7 (protoknls Nr.12)

Grozījumi “Kukneses novada domes Tūrismu un sabiedrisko attiecību nodaļas
maksas pakalpojumu cenrādis „Knkneses tūrisma Informācijas cenu-n
“l.!zdzirīl šādus grozījumus“ ”Kokneses novada domes

'

lnsm'd un sabmdrisko
uuieeibu nudaļas maksas pakalpojumu cenrādī „Kokneses iūrisniu informāciļas centrā”

[turpmāk -ccnrādis):
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i.?npiidinai Cenrādi ar

1.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. Ieejas biļete Kokneses viduslaiku pilsdrupu teritoriias apmeklējumam:

Pakalpojuma veids

Mērvienība

1.8 Drauga kartes
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