lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju (personas kods)

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2017. gada 23. februārī

sēdes protokols Nr.2, 2.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.28

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3680 003 0092, “Orloši”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu
Izskatot [..] 17.01.2017. iesniegumu par zemesgabala “Orloši”, Pededzes pagastā,
Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 17.01.2017. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un
reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/17/59, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4. panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 11.panta pirmo un
trešo daļu, 14.panta otro daļu,
1.

2.

3.

4.

Sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Orloši”, Pededzes pagastā, Alūksnes
novadā, kadastra Nr. 3680 003 0092 sastāvā esošo, Alūksnes novada pašvaldībai
piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3680 003 0092. Uz zemes vienības
atrodas [..], personas kods [..], piederošas būves.
Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi,
zemesgabala īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada
pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes
vienības atsavināšanas ierosinātājs [..]. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa
pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktajā cenā.
Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 3680 003 0092, “Orloši”, Pededzes pagastā, Alūksnes
novadā, pārdodot atklātā izsolē.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2017. gada 23. februārī

sēdes protokols Nr.2, 3.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.29

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dārziņi” - 23, Jaunlaicenē,
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 28.10.2016.
iesniegumu Nr.1-9/751 “Par atbrīvotu dzīvokli”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 28.10.2016. ar Nr.ANP/1-42/16/4352,
secinot to, ka nepieciešamie izdevumi, lai savestu dzīvošanai kārtībā dzīvokli “Dārziņos”
– 23, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, tam nepieciešamie līdzekļi, bet vēlāk
arī administrēšanas un uzturēšanas izdevumi nav samērojami ar īpašuma faktisko vērtību un
izmantošanas iespējām,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 4. panta otro daļu, 5. panta pirmo un
piekto daļu, 8. panta trešo daļu,
1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli,
„Dārziņi” - 23, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību
33,40m² un ar to saistītām kopīpašuma 334/21238 domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas, zemes un palīgēkas.
2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu „Dārziņi” – 23, Jaunlaicenē,
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā.
3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2017. gada 23. februārī

sēdes protokols Nr.2, 4.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.30

Par saistošo noteikumu Nr. 2/2017„Grozījums Alūksnes novada domes 2013. gada
24. oktobra saistošajos noteikumos Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”” izdošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un
43. panta pirmās daļas 13. punktu, Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu,17. panta otro un
ceturto daļu,
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2/2017 „Grozījums Alūksnes novada domes
2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” un to paskaidrojuma rakstu.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2017. gada 23. februārī

sēdes protokols Nr.2, 5.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.31

Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.3/2017
„Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā”
izdošanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas
likuma 7. panta trešo daļu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 221. panta otro daļu, Ministru
kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr.732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas
izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 28. un 45.punktu,
Apstiprināt Alūksnes novada domes saistošos noteikumus Nr. 3/2017 „Par reklāmas
izvietošanu Alūksnes novadā” un to paskaidrojuma rakstu.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
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Alūksnē
2017. gada 23. februārī

sēdes protokols Nr.2, 6.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.32

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 04.11.2016. lēmumā Nr.380
“Par projektu “Disku golfs Mežiniekos”
Izskatot Jaunalūksnes pagasta pārvaldes 12.10.2016. iesniegumu Nr. JPP/1-5/16/78,
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.10.2016. ar Nr. ANP/1-33/16/4100, un 31.10.2016.
iesniegumu Nr. JPP/1-5/16/119, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 31.10.2016. ar
Nr. ANP/1-33/16/4390, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
6.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu, 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta
noteikumu Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai
apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””
49.punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.2017.gadam, 4.1. punktu un Investīciju plāna 2015.-2017.gadam 52.punktu,
1. Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 04.11.2016. lēmumā Nr.380 “Par projektu
“Disku golfs Mežiniekos” (turpmāk tekstā – Lēmums) un izteikt Lēmuma 2. un 3.punktu šādā
redakcijā:
,,2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 10399,89 EUR (desmit tūkstoši trīs simti
deviņdesmit deviņi euro un 89 centi), ko sastāda projekta:
2.1. attiecināmās izmaksas 10156,39 EUR (desmit tūkstoši viens simts piecdesmit seši
euro un 39 centi), tajā skaitā:
2.1.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no attiecināmajām izmaksām jeb
9140,75 EUR (deviņi tūkstoši viens simts četrdesmit euro un 75 centi),
2.1.2. Alūksnes novada līdzfinansējums 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām jeb
1015,64 EUR (viens tūkstotis piecpadsmit euro un 64 centi);
2.2. neattiecināmās izmaksas 243,50 EUR (divi simti četrdesmit trīs euro un 50 centi), ko
sastāda Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums.
3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām 1259,14 EUR (viens tūkstotis divi simti
piecdesmit deviņi euro un 14 centi) apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada
budžeta līdzekļiem.”
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2017. gada 23. februārī

sēdes protokols Nr.2, 7.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.33

Par piedalīšanos projektā darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Izskatot Valsts izglītības attīstības aģentūras 02.08.2016. vēstuli Nr.1-2/3103
„Uzaicinājums piedalīties Eiropas Sociālā fonda 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju
karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta
īstenošanā laikā no 2016. līdz 2020. gadam,” reģistrēta Alūksnes novada pašvaldības Izglītības
pārvaldē 05.08.2016. ar Nr. IZP/01-19/16/95, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada
7.jūnija noteikumu Nr.359 ,,Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” 15.2.punktu, Alūksnes novada attīstības programmas
2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2.3. punktu un Investīciju plāna 2015.-2017.gadam
39. punktu, kā arī ņemot vērā Izglītības pārvaldes nolikuma, kas apstiprināts ar Alūksnes novada
domes lēmumu Nr.229 ,,Par iestādes ,,Izglītības pārvalde” nolikuma apstiprināšanu”
9.25.punktu, ar kuru pašvaldība ir deleģējusi Izglītības pārvaldei bērnu un jauniešu karjeras
izglītības funkcijas īstenošanu,
1. Piedalīties Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā.
2. Noteikt, ka sadarbības partneris projekta īstenošanā ir Alūksnes novada pašvaldības
iestāde „Izglītības pārvalde”.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS
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Alūksnē
2017. gada 23. februārī

sēdes protokols Nr.2, 8.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.34
Par projektu “Gaismas ceļš caur gadsimtiem”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 5. un 10.punktu, Ministru kabineta
24.05.2016. noteikumiem Nr. 322 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī
attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi”, Ministru kabineta 20.12.2016.
rīkojumu Nr. 779 “Par 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu
kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu iesniegumu
iesniedzēju saraksta apstiprināšanu”, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.2017. aktualizētā Rīcības plāna 1.4. un 6.4.punktu un Investīciju plāna 2015.-2017.gadam 27.,
71., 72., 73., 74.punktu,
1.

Iesniegt sadarbības projekta „Gaismas ceļš caur gadsimtiem” (turpmāk tekstā projekts) iesniegumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā
virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu,
kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ierobežotas projektu iesniegumu atlases
pirmajai kārtai “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai visā Latvijas
teritorijā (tai skaitā Rīgā), izņemot pārējās Baltijas jūras piekrastes pašvaldības”.

2.

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības indikatīvās kopējās izmaksas projektā
1 487 651 EUR (viens miljons četri simti astoņdesmit septiņi tūkstoši seši simti
piecdesmit viens euro), no kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums
750 000 EUR (septiņi simti piecdesmit tūkstoši euro) un Alūksnes novada
pašvaldības līdzfinansējums indikatīvi 737 651 EUR (septiņi simti trīsdesmit septiņi
tūkstoši seši simti piecdesmit viens euro).

3.

Līdzfinansējumu nodrošināt no Alūksnes novada pašvaldības 2017., 2018. un
2019. gada budžeta (aizdevuma) līdzekļiem.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2017. gada 23. februārī

sēdes protokols Nr.2, 9.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.35
Par projektu „Radošā potenciāla skola”

Izskatot nodibinājuma „Alūksnes un Apes novada fonds” (reģistrācijas Nr.40008090271)
13.02.2017. iesniegumu, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 13.02.2017. ar Nr.ANP/141/17/53, par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 27.punktu un Alūksnes novada
domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr. 32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējuma
piešķiršanu
sabiedriski
nozīmīgiem
projektiem”
1.4.1.,
1.9.1.,
3.6.1. apakšpunktu,
1. Atbalstīt nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” (reģistrācijas
Nr.40008090271) piedalīšanos Ziemeļu Ministru padomes organizētajā Ziemeļvalstu un
Baltijas valstu NVO programmas projektu konkursā ar projektu “Radošā potenciāla
skola” – turpmāk tekstā – projekts.
2. Projekta atbalsta gadījumā:
2.1. nodrošināt līdzfinansējumu projekta realizācijai 1000 EUR (viens tūkstotis euro)
apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada budžeta līdzekļiem;
2.2. slēgt sadarbības līgumu ar nodibinājumu “Alūksnes un Apes novada fonds” par
projekta realizāciju.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2017. gada 23. februārī

sēdes protokols Nr.2, 10.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.36

Par projektu „Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru
kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību kārtība” 3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem
Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošo noteikumu
Nr. 30/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums” 9.2., 9.3., 10.1.2.
punktu,
1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ar projekta pieteikumu
„Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro), ko sastāda
Zivju fonda finansējums 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro) apmērā un Alūksnes novada
pašvaldības līdzfinansējums 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā.
3. Projekta atbalsta gadījumā:
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada budžeta līdzekļiem;
3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2017. gada 23. februārī

sēdes protokols Nr.2, 11.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.37

Par projektu „Vaidavas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru
kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību kārtība” 3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem
Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošo noteikumu
Nr. 30/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums” 9.2., 9.3.,
10.1.2.punktu,
1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
līdzekļiem pasākumā „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai
starpvalstu sadarbībā zinātniskos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto
programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu
valsts vai ES fondu finansējuma” ar projekta pieteikumu „Vaidavas ezera
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro), ko sastāda Zivju
fonda finansējums 1600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro) apmērā un Alūksnes
novada pašvaldības līdzfinansējums 400,00 EUR (četri simti euro) apmērā.
3. Projekta atbalsta gadījumā:
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada budžeta līdzekļiem;
3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2017. gada 23. februārī

sēdes protokols Nr.2, 12.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.38

Par projektu „Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru
kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību kārtība” 3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem
Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošo noteikumu
Nr. 30/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums” 9.2., 9.3.,
10.1.2. punktu,
1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldības īpašumā” ar projekta pieteikumu „Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 7200,00 EUR (septiņi tūkstoši divi simti euro), ko
sastāda Zivju fonda finansējums 6000,00 EUR (seši tūkstoši euro) apmērā un Alūksnes
novada pašvaldības līdzfinansējums 1200,00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro)
apmērā.
3. Projekta atbalsta gadījumā:
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada budžeta līdzekļiem;
3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2017. gada 23. februārī

sēdes protokols Nr.2, 13.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.39

Par projektu „Zandartu pavairošana Indzera ezerā”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru
kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību kārtība” 3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem
Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošo noteikumu
Nr. 30/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums” 9.2., 9.3.,
10.1.2.punktu,
1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldības īpašumā” ar projekta pieteikumu „Zandartu pavairošana Indzera ezerā”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 2700,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro), ko
sastāda Zivju fonda finansējums 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro) apmērā un Alūksnes
novada pašvaldības līdzfinansējums 700,00 EUR (septiņi simti euro) apmērā.
3. Projekta atbalsta gadījumā:
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada budžeta līdzekļiem;
3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2017. gada 23. februārī

sēdes protokols Nr.2, 14.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.40

Par projektu „Sīgu pavairošana Alūksnes ezerā”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru
kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību kārtība” 3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem
Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošo noteikumu
Nr. 30/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums” 9.2., 9.3.,
10.1.2.punktu,
1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldības īpašumā” ar projekta pieteikumu „Sīgu pavairošana Alūksnes ezerā”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 10800,00 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti euro),
ko sastāda Zivju fonda finansējums 9000,00 EUR (deviņi tūkstoši euro) apmērā un
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti
euro) apmērā.
3. Projekta atbalsta gadījumā:
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada budžeta līdzekļiem;
3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2017. gada 23. februārī

sēdes protokols Nr.2, 15.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.41

Par projektu „Zandartu pavairošana Sudala ezerā”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru
kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību kārtība” 3.punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem
Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošo noteikumu
Nr. 30/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums” 9.2., 9.3.,
10.1.2.punktu,
1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldības īpašumā” ar projekta pieteikumu „Zandartu pavairošana Sudala ezerā”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 2900,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti euro), ko
sastāda Zivju fonda finansējums 2200,00 EUR (divi tūkstoši divi simti euro) apmērā un
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 700,00 EUR (septiņi simti euro) apmērā.
3. Projekta atbalsta gadījumā:
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada budžeta līdzekļiem;
3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2017. gada 23. februārī

sēdes protokols Nr.2, 16.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.42

Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „g”
apakšpunktu, Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 2., 8., 9. un
21.punktu,
ņemot vērā Izglītības pārvaldes 08.09.2016. iesniegumu Nr.IZP/01-19/16/108 “Par
atbrīvošanu no maksas”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.09.2016. ar Nr.ANP/142/16/3513,
1. Apstiprināt viena skolēna izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības pamata un
vispārizglītojošo izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2017. gada 1. janvāra:
1.1. Alūksnes pilsētas sākumskolā 34,43 EUR;
1.2. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 63,06 EUR;
1.3. Alūksnes novada vidusskolā 48,76 EUR;
1.4. Strautiņu pamatskolā 106,88 EUR;
1.5. Ilzenes pamatskolā 124,24 EUR;
1.6. Bejas pamatskolā 63,59 EUR;
1.7. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā 73,60 EUR;
1.8. Jaunlaicenes pamatskolā 73,85 EUR;
1.9. Liepnas vidusskolā 103,91 EUR;
1.10. Malienas pamatskolā 64,01 EUR;
1.11. Mālupes pamatskolā 118,23 EUR;
1.12. Pededzes pamatskolā 64,78 EUR;
1.13. Ziemeru pamatskolā 108,09 EUR,
saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt viena audzēkņa izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2017. gada 1. janvāra:
2.1. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 144,20 EUR;
2.2. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” 134,11 EUR;
2.3. Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” 195,44 EUR;
2.4. Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pūcīte” 158,14 EUR,
saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Apstiprināt viena audzēkņa izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības speciālo
pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2017. gada 1. janvāra:
3.1. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Cālis” 138,47 EUR;
3.2. Malienas pirmsskolas izglītības iestādē „Mazputniņš” 146,29 EUR,
saskaņā ar 3.pielikumu.
4. Apstiprināt viena iemītnieka izmaksas par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
internāta sniegtajiem pakalpojumiem (gultas vietu) 128,87 EUR mēnesī no 2017. gada
1. janvāra, saskaņā ar 4.pielikumu.
5. Atbrīvot no Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta izmantošanas izdevumu
samaksas izglītojamos, kas mācās Alūksnes novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Lēmuma projekts satur ierobežotas
pieejamības informāciju

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2017. gada 23. februārī

sēdes protokols Nr.2, 17.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.43

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.435 „Par amata vietām
un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2017. gada 23. februārī

sēdes protokols Nr.2, 18.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.44

Par grāmatas „Rūgtais vērmeļu kauss” izdošanu un līdzekļu izdalīšanu no budžeta
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
Izskatot grāmatas “Rūgtais vērmeļu kauss” 4.daļas izdošanas iniciatora - Alūksnes
Politiski represēto kluba “Sarma” valdes priekšsēdētājas Dz.MAZIKAS iesniegumu, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 31.01.2017. ar Nr.ANP/1-41/17/357,
ņemot vērā Alūksnes novada domes Sociālās, izglītības un kultūras komitejas
08.02.2017. lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 4.punkts) un Finanšu komitejas 16.02.2017. lēmumu
(sēdes protokols Nr.3, 11.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un 21. panta pirmās daļas 2. punktu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu un 30. pantu,
1.

Atbalstīt grāmatas “Rūgtais vērmeļu kauss” 4.daļas izdošanu sadarbībā ar Gulbenes rajona
Beļavas pagasta zemnieku saimniecību “ROŽKALNI” (izdevniecība „Vītola izdevniecība”).

2.

Noteikt, ka grāmata izmantojama kā izglītojošs un reprezentatīvs materiāls.

3.

Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem finansējumu 3780,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro) apmērā
grāmatas “Rūgtais vērmeļu kauss” 4.daļas izdošanai.

4.

Minētos izdevumus attiecināt uz 082902 valdības funkciju kodu – Novada kultūras
pasākumi.

5.

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt līgumu ar Gulbenes rajona Beļavas
pagasta zemnieku saimniecību “ROŽKALNI”.

6.

Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu
pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.

7.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju (personas kods)

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2017. gada 23. februārī

sēdes protokols Nr.2, 19.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.45

Par Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 26. punktu, Bāriņtiesu
likuma 9. panta pirmo daļu, Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Ingas OZOLIŅAS
iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 04.01.2017. ar Nr. ANP/1-42/17/47, Valsts
bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 03.02.2017. atzinumu „Par Alūksnes novada bāriņtiesas
darbību” reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 03.02.2017. ar Nr. ANP/1-35/17/415,
Par Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju no 2017. gada 27. augusta uz 5 (pieciem)
gadiem ievēlēt Ingu OZOLIŅU, personas kods [..].
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2017. gada 23. februārī

sēdes protokols Nr.2, 20.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.46

Par grozījumu Alūksnes novada domes
26.01.2017. lēmumā Nr. 13 “Par Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņiem”
Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likuma 1. panta trešo daļu,
Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 26.01.2017. lēmumā Nr.13 “Par Alūksnes novada
vēlēšanu iecirkņiem” (sēdes protokols Nr.1, 13.p.), izsakot 9.punktu šādā redakcijā:
Nr.
p.k.
9.

Iecirkņa nosaukums
BEJAS BIBLIOTĒKA

Domes priekšsēdētājs

Iecirkņa adrese
“Rūķi”, Beja, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes
novads

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2017. gada 23. februārī

sēdes protokols Nr.2, 21.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.47

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.419 “Par cirsmu
Rūpniecības ielā 12 un Ganību ielā 29, Alūksnē, Alūksnes novadā, atsavināšanu”
Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 2016. gada 22. decembra lēmumā Nr.419
“Par cirsmu Rūpniecības ielā 12 un Ganību ielā 29, Alūksnē, Alūksnes novadā, atsavināšanu” un
papildināt to ar 1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.7. cirsmu - krājas kopšanas cirti Rūpniecības ielā 12, Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma
kadastra Nr.3601 003 1421 (platība 1,58 ha, 1. kvartāla nogabalos Nr.8, 10)”.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2017. gada 23. februārī

sēdes protokols Nr.2, 22.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.48

Par nedzīvojamo telpu nomu Valsts ieņēmumu dienestam
Izskatot Valsts ieņēmumu dienesta 15.02.2017. iesniegumu Nr.6.8-8/65 „Par telpu nomu
Dārza ielā 11, Alūksnē”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 15.02.2017. ar
Nr. ANP/1-35/17/559,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 77. panta ceturto daļu, likuma „Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 6.¹ panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2010. gada 8. jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 4.10. un 7.punktu, 3.nodaļu, Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļas
17.02.2017. iznomājamā nekustamā īpašuma daļas nomas maksas aprēķinu,
1.

2.

3.

Iznomāt 2 (divas) nedzīvojamās telpas - inventarizācijas lietā telpa Nr.30, platība 13,8 m²,
un telpa Nr.31, platība 13,8 m², Alūksnes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā Dārza
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, ēkas kadastra apzīmējums 3601 026 4104 001, Valsts
ieņēmumu dienestam, turpmāk tekstā – VID, reģistrācijas numurs 90000069281, VID
pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai Alūksnē.
Noteikt nomas maksu par šī lēmuma 1.punktā minēto telpu nomu 2,18 EUR (divi euro un
18 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa par vienu m² mēnesī (nomas maksā neietilpst
maksa par siltumenerģijas piegādi, elektroenerģijas izmantošanu, ūdeni un kanalizāciju,
atkritumu izvešanu, nekustamā īpašuma nodokli).
Noteikt, ka termiņš telpu nomai ir līdz 12 (divpadsmit) gadiem.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

