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LĒMUMS Nr.134

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Tirgotāju ielā 16C - 9, Alūksnē,
Alūksnes novadā atsavināšanu

.a
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Izskatot [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta Tirgotāju ielā 16C – 9, Alūksnē,
Alūksnes novadā, atsavināšanas ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma Tirgotāju ielā 16C – 9,
Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
23.03.2015. ar Nr.ANP/1-24/15/205, pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta
pirmo un piekto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta ceturto
daļu,

w

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli,
Tirgotāju ielā 16C – 9, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 40,20m² un ar to
saistītām kopīpašuma 402/5208 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas,
palīgēkas un zemes.

w

w

2. Noteikt, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar dzīvokļa īpašuma tiesību
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, novērtēšanu un
atsavināšanas procesa veikšanu, sedz dzīvokļa īrnieka ģimenes loceklis [..]. Pēc
dzīvokļa atsavināšanas procesa pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus iekļaut dzīvokļa
pirkuma līgumā noteiktajā cenā.
3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu Tirgotāju ielā 16C – 9,
Alūksnē, Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrnieka ģimenes
loceklim.
4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt
atsavināšanas komisijai.
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LĒMUMS Nr.135

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3676 006 0058 ”Grišas”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu

1.

Sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Grišas”, Mārkalnes pagastā,
Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3676 006 0058 sastāvā esošo, Alūksnes novada
pašvaldībai piederošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3676 006 0058, par
kuru Mārkalnes pagasta pārvalde 26.10.2007. noslēgusi zemes nomas līgumu ar
[..], personas kods [..] un [..], personas kods [..]. Uz zemes vienības atrodas
nomnieku tiesiskajā valdījumā esošas ēkas un būves.
Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemesgabala novērtēšanu un
atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienības atsavināšanas ierosinātāji [..]
un [..]. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa pabeigšanas, minētos izdevumus
ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā.
Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 3676 006 0058, Mārkalnes pagastā, Alūksnes
novadā, pārdodot par brīvu cenu [..] un [..] ½ domājamās daļas apmērā katram,
kuriem Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas
tiesības un ar kuriem pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.

w

w

2.
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Izskatot [..] un [..] pilnvarotās personas [..] 11.03.2015. iesniegumu, kas 13.03.2015.
saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/15/222, pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta
pirmo daļu, 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,

w

3.

4.
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LĒMUMS Nr.136

Par nekustamā īpašuma „Namdari”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā nodošanu bez
atlīdzības valsts īpašumā

w

w

w
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Izskatot Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra iesniegumu „Par
nekustamo īpašumu pārņemšanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
23.03.2015. ar Nr.ANP/1-35/15/1121, novada dome konstatē, ka:
Alūksnes novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums „Namdari”, Alsviķu
pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3642 008 0072, turpmāk tekstā – Nekustamais
īpašums, sastāv no zemes gabala 2,88 ha platībā, divām garāžām, akumulatoru ēkas,
kontrollaišanas punkta, degvielas uzpildes stacijas un estakādes, lietošanas mērķis – pārējo
sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, kods – 0908.
Nekustamais īpašums valstij Aizsardzības ministrijas personā nepieciešams valsts
aizsardzības funkcijas nodrošināšanai, paplašinot ministrijas īpašumu – poligonu „Lāčusils”,
Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrā daļa nosaka, ka
atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas
publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija
lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības
nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta
pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas
publiskas personas vai valsts īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā
izdarāma atzīme par atvasinātas publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību
aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas
publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā
īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas
personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska
persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo
īpašumu nodevusi.
Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu,

1. Nodot bez atlīdzības valstij Aizsardzības ministrijas personā nekustamo īpašumu
„Namdari”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3642 008 0072,
valsts aizsardzības funkcijas nodrošināšanai.
2. Noteikt Aizsardzības ministrijai aizliegumu atsavināt un apgrūtināt nekustamo
īpašumu „Namdari”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3642 008
0072, ar lietu tiesībām un pienākumu bez atlīdzības nodot to Alūksnes novada
pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots valsts aizsardzības funkcijas nodrošināšanai,
attiecīgi par to izdarot atzīmi zemesgrāmatā.
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr.137

Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 2014.gada 26.jūnija lēmumā
Nr.237„Par medību platību apsaimniekošanu”

ks

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Medību likuma 29.panta pirmo daļu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu un
61.punktu,
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Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 2014.gada 26.jūnija lēmumā Nr.237 „Par
medību platību apsaimniekošanu” un turpmāk izteikt šī lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Medību tiesību nomu pašvaldības medību platībās var piešķirt:
2.1. pašvaldības medību platībās, kas atrodas mednieku formējuma vai fiziskas personas
medību iecirkņa (reģistrēta Valsts meža dienesta kontroles teritorijas datu bāze)
teritorijā, vai tuvāk kā 100 m attālumā no tā, nerīkojot medību tiesību nomas
izsoli;
2.2. pārējos gadījumos – rīkojot medību tiesību nomas izsoli ar šī lēmuma 1.punktā
noteikto izsoles sākumcenu”.

w

1.

w

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

w
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LĒMUMS Nr.138

Par atļauju atvērt totalizatora un derību pieņemšanas vietu
Pils ielā 27A, Alūksnē, Alūksnes novadā
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2015.gada 9.aprīlī Alūksnes novada pašvaldībā saņemts un ar Nr.ANP/1-40/15/1356
reģistrēts SIA „JOKER LTD”, reģistrācijas Nr.40003266078, iesniegums, kurā lūgts izsniegt
atļauju atvērt sporta totalizatora un derību pieņemšanas vietu Pils ielā 27A, Alūksnē,
Alūksnes novadā, turpmāk tekstā - Iesniegums. Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:
1. telpu nomas līguma kopija;
2. telpu īpašnieka piekrišana;
3. licences totalizatora un derību organizēšanai Nr.TD-13 apliecināta kopija;
4. prezentācija par sporta totalizatoru un derību pieņemšanas punktu PowerPoint versijā.
Iesniegumu parakstījis SIA „JOKER LTD” valdes loceklis, kuram saskaņā ar ziņām no
LURSOFT datu bāzes ir tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi.
Atbilstoši Azartspēļu un izložu likuma 20.pantam, azartspēles noteiktās vietās drīkst
organizēt tikai tad, ja ir saņemta attiecīga azartspēļu organizēšanas vietas licence, kuras
izsniegšanai, saskaņā ar šī pat likuma 27.pantu, viens no priekšnosacījumiem ir attiecīgās
pašvaldības atļauja atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās.
Līdz ar to, Iesnieguma izskatīšanā pašvaldībai ir jālemj par atļauju vai atteikumu atļaut
atvērt totalizatora un derību pieņemšanas vietu un organizēt šos pakalpojumus Pils ielā 27A,
Alūksnē, Alūksnes novadā.

w

Pašvaldība atļauju neizsniedz, ja azartspēju organizēšana paredzēta Azartspēļu un izložu
likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajās vietās, un proti:
1. valsts iestādēs;
2. baznīcās un kulta celtnēs;
3. ārstniecības un izglītības iestāžu ēkās;
4. aptiekās, pasta struktūrvienībās vai kredītiestādēs;
5. publisko pasākumu rīkošanas vietās šo pasākumu norises laikā, izņemot totalizatoru un
derības;
6. teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss;
7. veikalos, kultūras iestādēs, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, ostās, izņemot spēļu zāles,
totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietas, kas izveidotas ar būvkonstrukcijām
norobežotās telpās ar atsevišķu ieeju tikai no ārpuses;
8. bāros un kafejnīcās, izņemot totalizatoru un derības;
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9. dienesta viesnīcās;
10. ēkās, kurās ir dzīvokļi un ieeja uz tiem no ēkas ārpuses ir kopēja ar ieeju uz azartspēļu
organizēšanas vietu.
Uz Iesniegumā norādītajām telpām Pils ielā 27A, Alūksnē, Alūksnes novadā nav
attiecināmi Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi, šajās
telpās jau ir dota Alūksnes novada domes atļauja spēļu zāles izvietošanai un atļauts organizēt
azartspēles, tādēļ, atbilstoši Azartspēļu un izložu likuma 42.panta trešajai daļai, par atļauju
organizēt totalizatora un derību pieņemšanas pakalpojumu konkrētajā gadījumā jālemj
Alūksnes novada domei, izvērtējot to, vai totalizatora un derību pieņemšanas organizēšana
konkrētajā vietā nerada papildus būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interešu aizskārumu.
Ņemot vērā to, ka azartspēļu organizēšana līdzšinējā vietā nav radījusi sabiedriskās kārtības
apdraudējumu vai sabiedrības interešu aizskārumu, sporta totalizatora un derību likmju
pieņemšanas punkta atvēršana jau darbojošās spēļu zālē nerada papildus būtisku valsts un
Alūksnes novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.
Iesniegums izskatīts Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 2015.gada
15.aprīļa sēdē, kuras lēmums ir pozitīvs.
Konstatējot, ka:
1) Iesniegumā ir izpildīti Azartspēļu un izložu likuma 42.panta pirmās daļas nosacījumi;
2) attiecībā uz azartspēļu organizēšanas vietu telpās Pils ielā 27A, Alūksnē, Alūksnes novadā
nepastāv Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi, kuri
varētu būt par pamatu atteikumam izsniegt atļauju atvērt sporta totalizatora un derību
pieņemšanas vietu augstāk minētajās telpās;
3) netiek palielināts kopējais pašvaldības izsniegto atļauju skaits organizēt azartspēles
pilsētā, jo SIA „JOKER LTD” lūdz izsniegt atļauju atvērt sporta totalizatora un derību
pieņemšanas vietu jau darbojošās spēļu zālē Pils ielā 27A, Alūksnē, Alūksnes novadā, un šo
pakalpojumu organizēšana noradītajā vietā nerada papildus apstākļus, kas būtu vērtējami
kā būtisks valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu
aizskārums,
pamatojoties uz Azartspēļu un izložu likuma 42.panta pirmo, otro, trešo, ceturto un
piekto daļu,

w

w

atļaut SIA „JOKER LTD”, reģistrācijas numurs 40003266078, juridiskā adrese: Katrīnas
ielā 12, Rīgā, atvērt sporta totalizatora un derību pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgos
pakalpojumus telpās Pils ielā 27A, Alūksnē, Alūksnes novadā.

w
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Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.09. 2013. lēmumā Nr. 428 ,,Par maksas
apstiprināšanu Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas
pakalpojumiem”
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta ,,g”
apakšpunktu,

w
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1. Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.428 ,,Par maksas
apstiprināšanu Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas
pakalpojumiem” (sēdes protokols Nr.17, 32.punkts) 1.punktā, papildinot lēmumu ar 1.10
apakšpunktu šādā redakcijā:
,,1.10. Par laulības reģistrācijas ceremoniju ārpus nodaļas telpām citā laulības
noslēgšanai piemērotā vietā 55,00 EUR (piecdesmit pieci euro). Transporta
pakalpojumus laulības reģistrācijai ārpus Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas uz
laulības reģistrācijas vietu un atpakaļ nodrošina laulības slēdzēji.”

w

2. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.maijā.

w
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LĒMUMS Nr.140

ks

Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā

.a
lu

Ņemot vērā Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas 27.03.2015.
iesniegumu Nr.BJSS/1-17/15/24, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 30.03.2015. ar
Nr.ANP/1-42/15/1224, pamatojoties uz Alūksnes novada domes 28.11.2013. saistošo
noteikumu Nr.47/2013 „Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem
sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 11.5.1. un
11.4.1.apakšpunktu un 14.punktu,

w

1. Piešķirt naudas balvu 700,00 EUR (septiņi simti euro) Oskaram MUIŽNIEKAM,
personas kods [..], par izcīnīto 1.vietu Latvijas čempionātā biatlonā un distanču
slēpošanā, kā arī 1.vietu Latvijas III Ziemas Olimpiādē biatlonā un distanču
slēpošanā.

w

2. Piešķirt naudas balvu 200,00 EUR (divi simti euro) Intaram DAMBIM, personas
kods [..], par izcīnīto 2.vietu Latvijas III Ziemas Olimpiādē bobslejā.

w

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS
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LATVIJAS REPUBLIKA
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.
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.141

ks

Par atbalsta piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā

.a
lu

Ņemot vērā Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas 27.03.2015.
iesniegumu Nr. BJSS/1-17/15/24, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 30.03.2015. ar
Nr.ANP/1-42/15/1224, pamatojoties uz Alūksnes novada domes 30.01.2014. noteikumu
Nr.2/2014 „Par atbalstu Alūksnes novada pašvaldības amatierkolektīviem, komandām,
individuālajiem dalībniekiem, sportistiem par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā”
11.9.1. un 11.9.2. apakšpunktu un 14.punktu:

w

1. Piešķirt atbalstu 270,00 EUR (divi simti septiņdesmit euro) Regīnai RUDZĪTEI,
personas kods [..], par iegūto 1.vietu 2015.gada Latvijas biatlona čempionātā
jaunietēm un 2.vietu Latvijas III Ziemas olimpiādē biatlona sprintā.

w

2. Piešķirt atbalstu 250,00 EUR (divi simti piecdesmit euro) Ingum DEKSNIM, personas
kods [..], par iegūto 2.vietu 2015.gada Latvijas biatlona čempionātā jauniešiem un
2.vietu Latvijas III Ziemas olimpiādē biatlona sprintā.

w

3. Piešķirt atbalstu 70,00 EUR (septiņdesmit euro) Vladislavam ŅEDAIVODINAM
personas kods [..], par iegūto 1.vietu 2015.gada Latvijas biatlona čempionātā
jauniešiem.

4. Piešķirt atbalstu 70,00 EUR (septiņdesmit euro) Linardam ZĒMELIM, personas kods
[..] par iegūto 1.vietu 2015.gada Latvijas biatlona čempionātā junioriem.
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LĒMUMS Nr.142

Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu
projektiem

w

.a
lu

ks

Izskatot Veclaicenes tautas nama 20.03.2015. projekta pieteikumu „Igauņu dienas
Veclaicenē 2015”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 20.03.2015. ar Nr.ANP/133/15/1114, Alūksnes Mūzikas skolas 19.03.2015. projekta pieteikumu „Alūksnes Mūzikas
skolai - 70”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 19.03.2015. ar Nr.ANP/1-42/15/1086,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas 20.03.2015. projekta pieteikumu „Dzejas atspulgi Alūksnes
ezerā”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 20.03.2015. ar Nr.ANP/1-42/15/1113, Sporta,
kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centra “Dailes” 18.03.2015. projekta pieteikumu
„Deju raksti Melnupē”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 19.03.2015. ar Nr.ANP/133/15/1083, Alūksnes pilsētas Tautas nama 20.03.2015. projekta pieteikumu „Alūksnes
pilsētas Tautas nama skolotāju kora “Atzele” dalība Starptautiskajā koru konkursā Rumānijā”,
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 20.03.2015. ar Nr.ANP/1-42/15/1109, Alūksnes
muzeja 20.03.2015. projekta pieteikumu „Aiz manis stāv zvaigznes, ko Tu man padarīsi?”,
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 20.03.2015. ar Nr.ANP/1-42/15/1110, Zeltiņu tautas
nama 18.03.2015. projekta pieteikumu „Otrais Jokdaru festivāls Zeltiņos „Vajag tik rakt””,
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 19.03.2015. ar Nr.ANP/1-33/15/1082,

w

w

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 26.02.2015. nolikuma Nr.1/2015 „Alūksnes
novada pašvaldības kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu konkurss” 21.punktu,
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA 26.03.2015. rīkojumu Nr.ANP/16/15/110 „Par komisijas izveidošanu”, un 01.04.2015. Alūksnes novada kultūras un
kultūrizglītības iestāžu projektu konkursa 2015. gadam komisijas protokolu,

1. Atbalstīt un piešķirt finansējumu daļējā apmērā:
1.1. Veclaicenes tautas nama projektam „Igauņu dienas Veclaicenē 2015” 960,00 EUR
(deviņi simti sešdesmit euro) apmērā;
1.2. Alūksnes pilsētas bibliotēkas projektam „Dzejas atspulgi Alūksnes ezerā”
740,00 EUR (septiņi simti četrdesmit euro ) apmērā;
1.3. Alūksnes pilsētas Tautas nama projektam „ Alūksnes pilsētas Tautas nama skolotāju
kora “Atzele” dalība Starptautiskajā koru konkursā Rumānijā” 2240,00 EUR (divi tūkstoši
divi simti četrdesmit euro) apmērā;
1.4. Zeltiņu tautas nama projektam “Otrais Jokdaru festivāls Zeltiņos „Vajag tik rakt””
3700,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti euro);

1.5. Alūksnes muzeja projektam „Aiz manis stāv zvaigznes, ko Tu man padarīsi?”
600,00 EUR (seši simti euro);
1.6. Alūksnes Mūzikas skolas projektam “Alūksnes Mūzikas skolai - 70” 298,00 EUR
(divi simti deviņdesmit astoņi euro).
2. Neatbalstīt Sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centra “Dailes” projektu
“Deju raksti Melnupē”.
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr.143

Par Tūrisma informācijas centra maksas pakalpojumiem

ks

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g”
apakšpunktu,

.a
lu

1. Apstiprināt Tūrisma informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādi (pielikumā).
2. Noteikt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem skaidras naudas norēķinu veidā Alūksnes
novada pašvaldības kontā vai kā finanšu dokumentu izmantojot biļetes, vai bezskaidras
naudas norēķinu veidā maksas pakalpojuma sniegšanas vietā.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 28.08.2014. lēmumu Nr.319 „Par
Alūksnes novada reprezentācijas priekšmetu, suvenīru, ar tūrismu saistītu materiālu
realizāciju” (sēdes protokols Nr.15, 32.p.)

w

w

w

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr.144

Par maksas pakalpojumiem Latvijas puķu draugu saietā

ks

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu,

.a
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Noteikt maksas pakalpojumus Latvijas Puķu draugu saietā, kas notiks 2015.gada 18.jūlijā
Alūksnē:
1. dalības maksa 15,00 EUR no personas (netiek aplikta ar PVN);
2. maksa par vietu kopīgā transportā 3,00 EUR no personas (ieskaitot PVN);
3. maksa par tirdzniecības vietas (4 x3 m) izveidošanu un apkalpošanu 5,00 EUR (ieskaitot
PVN).

w

w

w
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LĒMUMS Nr.145

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
individuālās drošības sistēmas iegādei

Minētos izdevumus attiecināt uz 0311 valdības funkciju kodu – Alūksnes novada
pašvaldības policijai.

w

2.

Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem finansējumu 1400,00 EUR (viens tūkstotis četri simti euro) apmērā Alūksnes
novada pašvaldības policijai individuālās drošības sistēmas iegādei un apmācībai.

w

1.

.a
lu

ks

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības policijas 31.03.2015. iesniegumu Nr.POL/116/15/44 “Par individuālās sistēmas “Taser C2” iegādes nepieciešamību”, kas reģistrēts
Alūksnes novada pašvaldībā 07.04.2015. ar Nr.ANP/1-42/15/1309,
ņemot vērā Alūksnes novada domes Tautsaimniecības komitejas 13.04.2015. lēmumu
(sēdes protokols Nr.5, 11.punkts) un Finanšu komitejas 15.04.2015. lēmumu (sēdes protokols
Nr.8, 12. punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta
pirmās daļas 12.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem”
16.panta otro daļu un 30.pantu,

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

w

3.
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LĒMUMS Nr.146

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
digitālo kameru iegādei

.a
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ks

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības policijas 31.03.2015. iesniegumu Nr.POL/116/15/45 “Par līdzekļu piešķiršanu digitālo kameru iegādei”, kas reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 07.04.2015. ar Nr.ANP/1-42/15/1308,
ņemot vērā Alūksnes novada domes Tautsaimniecības komitejas 13.04.2015. lēmumu
(sēdes protokols Nr.5, 10.punkts) un Finanšu komitejas 15.04.2015. lēmumu (sēdes protokols
Nr.8, 11. punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta
pirmās daļas 12.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem”
16.panta otro daļu un 30.pantu,

w

1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem finansējumu 1680,00EUR (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit euro)
apmērā Alūksnes novada pašvaldības policijai četru digitālo kameru iegādei.

w

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 0311 valdības funkciju kodu – Alūksnes novada
pašvaldības policijai.

w

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

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr.147

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
pasākuma “Dabas koncertzāle” rīkošanai
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Izskatot Veclaicenes pagasta pārvaldes 10.04.2015. iesniegumu Nr.VPP/1-5/15/30
“Par līdzfinansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 13.04.2015. ar
Nr.ANP/1-33/15/1397,
ņemot vērā Alūksnes novada Finanšu komitejas 15.04.2015. lēmumu (sēdes protokols
Nr.8, 13.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un 30.pantu,
1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem finansējumu 2600,00 EUR (divi tūkstoši seši simti euro) apmērā
pasākuma “Dabas koncertzāle” rīkošanas līdzfinansējumam.

w

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 082313 valdības funkciju kodu – Veclaicenes tautas
nams.

w

w

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

Domes priekšsēdētājs
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Par atbalstu Veselības veicināšanas pakalpojumu centra projekta virzībai

ks

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta ievaddaļu,

1. Projekta “Investīciju piesaiste un līdzdalība veselības veicināšanas pakalpojumu centra
izveidei Alūksnes pilsētā” virzībai 2015.gada budžetā:

.a
lu

1.1. Rezervēt vismaz 20 000 (divdesmit tūkstoši euro) EUR projekta vadības un
sagatavošanas nodrošināšanai, t.sk., risku (finanšu un īstenošanas) analīzei un
komersantu piesaistei.

w

w

1.2. Rezervēt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 20 000 (divdesmit tūkstoši) EUR
Veselības veicināšanas pakalpojumu centra būvniecības koncepcijas izstrādei.
Koncepcijas izstrādi nodrošināt iesaistoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas un Vidzemes plānošanas reģiona īstenotajā Norvēģijas finanšu instrumenta
2009. – 2014.gada perioda programmas “Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana
Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrādē” apakšaktivitātes 2.4. “Pašvaldību
investīciju piedāvājumu investoru piesaistei sagatavošana” projektā.

w

2. Pēc iepirkuma procedūrām un piedāvājumu izvēles, informēt Alūksnes novada domi par
nepieciešamā finansējuma apmēru.
Domes priekšsēdētājs
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Par atbalstu sporta kompleksa tehniskās dokumentācijas izstrādei
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Izskatot Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas 01.04.2015. iesniegumu
Nr.BJSS/1-17/15/27 „Par Alūksnes sākumskolas sporta halles projekta izmaiņām”, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 01.04.2015. ar Nr.ANP/1-42/15/1262,
ņemot vērā Alūksnes novada domes Tautsaimniecības komitejas 13.04.2015. lēmumu
(sēdes protokols Nr.5, 14.punkts) un Finanšu komitejas 15.04.2015. lēmumu (sēdes protokols
Nr.8, 16.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu,
1. Atbalstīt sporta kompleksa tehniskās dokumentācijas izstrādi (zemes kadastra numurs
3601 019 2901, būvju kadastra apzīmējumi 3601 019 2901 004, 3601 019 2901 005
un 3601 019 2901 002), rezervējot Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada
pamatbudžetā finansējumu līdz 20000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro).

w

2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt iepirkumu.

w

3. Pēc iepirkuma veikšanas informēt Alūksnes novada domi par nepieciešamā
finansējuma apmēru.

w
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LĒMUMS Nr.150

Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm
mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei
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Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam” 2.punktu un 4.pielikumu,
Ministru Kabineta 17.09.2013. noteikumu Nr.893 „Kārtība, kādā valsts un pašvaldības
organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm” 4.1.punktu,
Izglītības un Zinātnes ministrijas 08.04.2015. rīkojumu Nr.196 „Par mācību līdzekļu un
mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali pašvaldībām 2015.gadam”,
1. Valsts budžeta finansējumu mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei 2015.gadam
sadalīt proporcionāli skolēnu skaitam pašvaldības izglītības iestādēs uz 2014.gada
1.septembri.

w

2. Apstiprināt valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības
iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās pamatizglītības
programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, saskaņā ar pielikumu.

w

w
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LĒMUMS Nr.151

Par maksas noteikšanu drukas pakalpojumiem uz ERAF projekta „Publiskās interneta
pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā” ietvaros iegādātās aparatūras
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g) apakšpunktu un 01.04.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.185
„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.2.2.2.aktivitāti „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” V.daļas
65.punkta
65.1.apakšpunktu, kā arī uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5.panta pirmās daļas
2.apakšpunktu un 52.panta pirmās daļas 17.punkta e) apakšpunktu,
1. Noteikt drukas pakalpojumu cenas uz ERAF projekta „Publiskās interneta pieejas punktu
attīstība Alūksnes novadā” ietvaros iegādātās aparatūras:

w

Pakalpojums

w

w

A4 melnbalts 5%-50% pārklājums
A4 melnbalts 50%-100% pārklājums
A3 melnbalts 5%-50% pārklājums
A3 melnbalts 50%-100% pārklājums
A4 krāsains 5%-50% pārklājums
A4 krāsains 50%-100% pārklājums
A3 krāsains 5%-50% pārklājums
A3 krāsains 50%-100% pārklājums

Vienība Cena
(EUR)
bez PVN
gb.
0,07
gb.
0,21
gb.
0,14
gb.
0,42
gb.
0,28
gb.
0,65
gb.
0,56
gb.
1,30

Cena
(EUR) ar
PVN
0,08
0,25
0,17
0,51
0,34
0,79
0,68
1,57

2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā noteiktā pakalpojuma maksai piemērojams PVN.
Alūksnes novada pašvaldības publiskajām bibliotēkām ir tiesības drukas pakalpojumiem
nepiemērot PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
3. Noteikt, ka par šī lēmuma 1.punktā noteiktās pakalpojuma maksas iekasēšanu ir atbildīga
iestāde, kurā atrodas drukas iekārta.
4. Lēmuma izpildi nodrošināt iestādei, kurā atrodas drukas iekārta.
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
sēdes protokols Nr.9, 19.p.

ne
.

ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

2015.gada 23.aprīlī

LĒMUMS Nr.152
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Par saistošo noteikumu Nr.7/2015 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Alūksnes novada teritorijā” izdošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro daļu,
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Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7/2015 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Alūksnes novada teritorijā”.
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LĒMUMS Nr.153

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai
„Latvijas Sarkanais Krusts”

w
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Izskatot biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes
novada pašvaldībā 17.04.2015. ar Nr. ANP/1-41/15/1513,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.¹
punktu, trešo un piekto daļu, Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 26.05.2005. lēmumu
Nr.150 „Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai „Latvijas
Sarkanais Krusts””,
1. Ar mērķi uzglabāt un izdalīt pārtikas pakas Eiropas Savienības pārtikas programmas
realizēšanai, nodot biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”, reģistrācijas numurs 40008002279,
bezatlīdzības lietošanā uz tās sabiedriskā statusa laiku, bet ne ilgāk kā par 3 (trīs) gadiem,
šādas telpas:
1.1. telpu 12,6 m² platībā (telpa nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā Nr.5),
kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Alsviķu cehs”, Alsviķos, Alsviķu pagastā,
Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3642 006 0203 002, atlikusī bilances vērtība uz
01.01.2015. 321,35 EUR;
1.2. telpu 7,7 m² platībā (telpa nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā Nr.8),
kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Dailes”, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes
novadā, kadastra apzīmējums 3652 005 0201 001, atlikusī bilances vērtība uz 01.01.2015.
123,90 EUR;
1.3. telpu 21 m² platībā (telpa nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā Nr.5),
kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Zvaigznītes”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes
novadā, kadastra apzīmējums 3694 002 0299 001, atlikusī bilances vērtība uz 01.01.2015.
76,94 EUR;
1.4. telpu 10,3 m² platībā (telpa nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā Nr.1),
kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Ezermalas” – 11, Mārkalnē, Mārkalnes
pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3676 005 0173 001 011, atlikusī bilances
vērtība uz 01.01.2015. 29,32 EUR;
1.5. telpu 10,8 m² platībā (telpa nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā Nr.3),
kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Māras” – 1, Mālupē, Mālupes pagastā,
Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3674 002 0153 001 001, atlikusī bilances vērtība uz
01.01.2015. 1144,88 EUR;
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1.6. telpu 22,9 m² platībā (telpa nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā Nr.25),
kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Ielejas 1”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes
novadā, kadastra apzīmējums 3656 003 0090 001, atlikusī bilances vērtība uz 01.01.2015.
17,86 EUR;
1.7. telpu 16,1 m² platībā (telpa nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā Nr.1),
kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Krustceles”, Pededzes pagastā, Alūksnes
novadā, kadastra apzīmējums 3680 007 0215 002, atlikusī bilances vērtība uz 01.01.2015.
615,06 EUR;
1.8. telpu 10,4 m² platībā (telpa nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā Nr.1),
kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Liepna 105” – 7, Liepnā, Liepnas pagastā,
Alūksnes pagastā, kadastra apzīmējums 3668 010 0395 001 007, atlikusī bilances vērtība uz
01.01.2015. 135,82 EUR;
1.9. telpas daļu 5 m² platībā (telpa nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā
Nr.21), kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Cempji 2”, Kalncempjos, Kalncempju
pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3664 004 0216 001, atlikusī bilances vērtība
uz 01.01.2015. 185,44 EUR;
1.10. telpas daļu 30 m² platībā (telpa nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā
Nr.1), kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Smiltis”, Annā, Annas pagastā,
Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3644 004 0073 001, atlikusī bilances vērtība uz
01.01.2015. 2346,33 EUR;
1.11. telpu 7,5 m² platībā (telpa nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā Nr.24),
kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Pagastmāja”, Ziemera pagastā, Alūksnes
novadā, kadastra apzīmējums 3696 005 0252 001, atlikusī bilances vērtība uz 01.01.2015.
339,87 EUR.
2. Ar mērķi nodrošināt biedrības darbību, nodot biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”,
reģistrācijas numurs 40008002279, bezatlīdzības lietošanā uz tās sabiedriskā statusa laiku, bet
ne ilgāk kā par 3 (trīs) gadiem, šādas telpas:
2.1. telpas 20,8 m² platībā (telpas nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā
Nr.22, 23, 24), kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Ielejas 1”, Jaunalūksnes
pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3656 003 0090 001, atlikusī bilances vērtība
uz 01.01.2015. 16,22 EUR;
2.2. telpas 30,4 m² platībā (telpas nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā Nr.1,
4, 6), kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Zvaigznītes”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes
novadā, kadastra apzīmējums 3694 002 0299 001, atlikusī bilances vērtība uz 01.01.2015.
111,31 EUR.
3. Līgumā, citastarp, paredzēt:
3.1.telpu stāvokli, saskaņā ar nodošanas – pieņemšanas aktu;
3.2.telpu nodošanu atpakaļ gadījumos, kad biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” zaudē
sabiedriskā labuma statusu, netiek nodrošināts telpu izmantošanas mērķis vai netiek
segti telpu uzturēšanas izdevumi;
3.3.nosacījumu, ka līgums izbeidzams pirms termiņa, ja lietošanā nodotās telpas
nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
4. Alūksnes novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt līgumu par telpu
nodošanu bezatlīdzības lietošanā noslēgšanu.
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LĒMUMS Nr.154

Par Alūksnes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu

ks

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Likuma par
budžetu un finanšu vadību 30.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2013. gada 15.oktobra
noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”,
Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības 2014.gada konsolidēto pārskatu.
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Pielikumā: Alūksnes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētais pārskats uz 177 lpp.
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