ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
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Alūksnē
2020. gada 26. martā

sēdes protokols Nr.4, 2. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 81

.lv

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Malienas ielā 12, Alūksnē,
Alūksnes novadā atsavināšanu

sn
e

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro
daļu, un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 17.02.2020. lēmumu (protokols Nr. 2, 2.p.),

uk

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Malienas iela
12, Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3601 017 3943, kas sastāv no
zemesgabala 23292 m² platībā.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.
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Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2020. gada 26. martā

sēdes protokols Nr.4, 3. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 82
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Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Cielavu ielā 9, Alūksnē, Alūksnes
novadā atsavināšanu
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro
daļu,

uk

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu
Cielavu iela 9, Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3601 039 6234, kas
sastāv no zemesgabala 626 m² platībā.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai.
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Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
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Alūksnē
2020. gada 26. martā

sēdes protokols Nr.4, 4. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 83

.lv

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu
3656 004 0038, “Jaunaitiņas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

al

2.

Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Jaunaitiņas”,
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3656 004 0205 sastāvā esošu,
Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3656
004 0038.
Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi,
zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada
pašvaldības vārda un novērtēšanu, sedz zemes starpgabala atsavināšanas
ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa pabeigšanas, minētos
izdevumus ieskaitīt ierosinātāja zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā, bet,
ja zemesgabals tiek atsavināts citām personām, pēc rēķinu iesniegšanas, atmaksāt
zemes starpgabala atsavināšanas izdevumus ierosinātājam.
Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes
starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3656 004 0038, “Jaunaitiņas”,
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu
lokam.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.
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1.

sn
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Izskatot Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala pierobežnieka
20.02.2020. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu, kas 24.02.2020. saņemts
Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/20/187, pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1. punktu, 5. panta pirmo daļu,
8. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 14. panta otro daļu,

3.

4.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2020. gada 26. martā

sēdes protokols Nr.4, 5. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 84

.lv

Par grozījumu Alūksnes novada domes
2014. gada 26. jūnija lēmumā Nr. 237 “Par medību platību apsaimniekošanu”
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās
daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, Medību likuma 6. pantu, 19. panta pirmo daļu un 29. panta
pirmo daļu, ceturtās daļas 1.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2. punktu un 61. punktu,
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Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 2014. gada 26. jūnija lēmumā Nr. 237 “Par
medību platību apsaimniekošanu” un izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Pašvaldības medību platībās medību tiesības iznomā:
2.1. medību tiesību lietotājam, kura reģistrētajā medību iecirkņa teritorijā atrodas
pašvaldības medību platība;
2.2. medību tiesību lietotājam, kura reģistrētā medību iecirkņa teritorija atrodas ne tālāk
par 100 m no pašvaldības medību platības, un ir ar ne mazāku platību par normatīvajos aktos
minimāli noteikto, kurā atļauts medīt limitētos medījamos dzīvniekus (stirnas, meža cūkas,
aļņus);
2.3. pārējos gadījumos – rīkojot medību tiesību nomas izsoli ar šī lēmuma 1. punktā
noteikto izsoles sākumcenu.”
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2020. gada 26. martā

sēdes protokols Nr.4, 6. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 85
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Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. 2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē,
Alūksnes novadā
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Alūksnes novada pašvaldībā 2020. gada 13. februārī saņemts sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “ACK BŪVE”, vienotais reģistrācijas numurs LV43202000471, juridiskā adrese
Gulbenes iela 3B, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 (turpmāk - Ierosinātājs), iesniegums
(reģistrēts ar Nr. ANP/1-40/20/548), ar lūgumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi Ierosinātājam
piederošajā nekustamajā īpašumā Pils ielā 3, Alūksnē, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
3601 001 0313 ar mērķi mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu.
Izskatot saņemto iesniegumu un izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju par
nekustamo īpašumu Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā (turpmāk – Lokālplānojuma
teritorija), spēkā esošos normatīvos aktus un spēkā esošos Alūksnes novada attīstības
plānošanas dokumentus konstatēts:
Saskaņā ar Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 3601 001 0313 atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS), kuras
galvenais izmantošanas veids, atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, ir
savrupmāju un vasarnīcu apbūve.
Lokālplānojuma izstrādes priekšlikums paredz funkcionālā zonējuma maiņu
Lokālplānojuma teritorijā no Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) uz Publiskas apbūves
teritoriju, lai nodrošinātu Ierosinātāja saimnieciskās darbības attīstību.
Lokāplānojuma teritorijā plānots veikt investīcijas un attīstīt apbūvi tirdzniecības un
pakalpojumu sniegšanai.
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24. panta otrajā daļā noteikts, ka pēc pašvaldības
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas spēkā stāšanās lokālplānojumā var grozīt vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumu, ciktāl lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju.
Kā viens no uzdevumiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentā “Alūksnes novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam” ir veidot uzņēmējdarbības attīstību
veicinošu vidi.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 13. panta trešo daļu, ja
lokālplānojuma vai detālplānojuma ierosinātājs nav attiecīgā vietējā pašvaldība, to izstrādi un
īstenošanu finansē ierosinātājs, par to noslēdzot līgumu ar vietējo pašvaldību.

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23. panta ceturto daļu un
24. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75., 76. un 132. punktu, kā arī
saskaņā ar Alūksnes novada domes 2015. gada 27. augusta saistošajiem noteikumiem
Nr. 14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”:

.lv

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam Pils iela 3 (kadastra
numurs 3601 001 0313), Alūksnē, Alūksnes novadā.
2. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei un noteikt lokālplānojuma
teritorijas robežu atbilstoši darba uzdevumā noteiktajam (1.pielikums).
3. Mēneša laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā noslēgt līgumu ar Ierosinātāju par
lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu saskaņā ar līguma projektu (2. pielikums).
4. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības
Plānošanas un attīstības nodaļas teritorijas plānotāju Ievu SILBAUMU.
5. Paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības tīmekļa
vietnē www.aluksne.lv un pašvaldības laikrakstā “Alūksnes Novada Vēstis”.
6. Lēmumu divu nedēļu laikā nosūtīt darba uzdevumā minētajām institūcijām.
7. Izstrādes vadītājam lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietot
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā TAPIS.
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Alūksnē
2020. gada 26. martā

sēdes protokols Nr.4, 7. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 86

.lv

Par Alūksnes novada domes 2020. gada 27. februāra saistošo noteikumu Nr.5/2020
“Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” precizēšanu
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e

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 11.03.2020. atzinumu
Nr.1-17/2257 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2020”, reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 12.03.2020. ar Nr. ANP/1-2/20/984, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu,
Precizēt Alūksnes novada domes 2020. gada 27. februāra saistošos noteikumus Nr. 5/2020
“Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”:
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1. svītrot saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā norādi uz likuma “Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu;
2. svītrot 12.1. apakšpunktā vārdus “ir ilgāka par trīs gadiem”;
3. svītrot 13.2. apakšpunktā vārdus “ir ilgāka par trīs gadiem” un “ilgāk par trīs gadiem”;
4. svītrot 13.3., 13.4., 13.5., 13.6., 13.7. apakšpunktus;
5. svītrot 26., 27. punktu;
6. papildināt saistošos noteikumus aiz 37. punkta ar jaunu vienību šādā redakcijā:
“reģistrēt makšķerniekus, kas pārkāpuši licencētās makšķerēšanas nolikumā noteikto lomu
uzskaites kārtību, un atteikt tiem turpmāku licenču izsniegšanu kārtējā un arī nākamajā
gadā”;
7. aizstāt 42. punktā vārdus “sabiedrisko kārtību” ar vārdiem “publisko apstādījumu teritoriju
aizsardzību, publisko un pašvaldības ūdenstilpju un to piekrastes zonas uzturēšanas
sabiedrisko kārtību”;
8. svītrot 43. punktu;
9. svītrot 45. punktā vārdus “pārkāpuma gadījumā atsavināt jebkura veida licenci, kura
izsniegta licencētajai makšķerēšanai Alūksnes ezerā, kā arī”’;
10. papildināt saistošos noteikumus aiz 46. punkta ar jaunu vienību šādā redakcijā:
“Saistošie noteikumi ir spēkā līdz 2030. gada 30. aprīlim.”;
11. koriģēt saistošo noteikumu numerāciju atbilstoši normu svītrošanai vai papildināšanai.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2020. gada 26. martā

sēdes protokols Nr.4, 8. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

.lv

LĒMUMS Nr. 87
Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta
pirmās daļas 23. punktu un Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2017. gada 26. oktobrī noslēgto
sadarbības līgumu Nr. P6-13/62 ar Alūksnes novada pašvaldību par Eiropas Savienības
struktūrfondu projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
īstenošanu (vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda
projekta īstenošanu Nr. 8.3.4.0/16/I/001),

uk

apstiprināt atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu.
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sēdes protokols Nr.4, 9. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 88
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Par saistošo noteikumu Nr.6/2020
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai” izdošanu
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Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta sesto daļu,
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6/2020 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru
nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai” un
to paskaidrojuma rakstu.
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Alūksnē
2020. gada 26. martā

sēdes protokols Nr.4, 10. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 89

.lv

Par saistošo noteikumu Nr.7/2020
“Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”
izdošanu
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Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo un ceturto daļu,
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā” un to paskaidrojuma rakstu.
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Alūksnē
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sēdes protokols Nr.4, 11. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 90
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Par saistošo noteikumu Nr. 8/2020
“Grozījumi Alūksnes novada domes 2016. gada 24. novembra saistošajos noteikumos
Nr. 23/2016 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas
kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”” izdošanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Vispārējās izglītības
likuma 26. panta pirmo daļu,
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Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes
2016. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 23/2016 “Par pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības
iestādēs” un to paskaidrojuma rakstu.

al

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 26. martā

sēdes protokols Nr.4, 12. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 91

.lv

Par grozījumiem Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes nolikumā

sn
e

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, izdarīt
grozījumus Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes nolikumā (nolikums Nr. 16/2018
apstiprināts ar Alūksnes novada domes 22.03.2018. lēmumu Nr. 90):

uk

1. aizstāt 20.4. apakšpunktā vārdus “ietilpstošo zemes vienību” ar vārdiem “ietilpstoša zemes
vienība;
2. aizstāt 20.5. apakšpunktā vārdu “daļu” ar vārdu “daļa” un vārdu “ēku” ar vārdu “ēka”;
3. papildināt ar 20.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“20.6. nekustamais īpašums Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs
36010315003”;
4. papildināt ar 20.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“20.7. nekustamā īpašuma Baložu bulvārī 3A, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs
36015062002, sastāvā ietilpstošās ēkas daļa (divas garāžas) 3A-5 ar kadastra apzīmējumu
36010062003002 004.

al

Domes priekšsēdētājs
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Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 26. martā

sēdes protokols Nr.4, 13. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 92

.lv

Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes
centrā “Alūksne”

sn
e

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g)
apakšpunktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8. panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no
pašvaldības budžeta” 6. punktu,

al

uk

1. Apstiprināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma (turpmāk –
Pakalpojums) izmaksu vienai personai, kura saņem Pakalpojumu Alūksnes novada Sociālo
lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrā “Alūksne” (turpmāk – SAC “Alūksne”) 626,48 EUR
(seši simti divdesmit seši euro 48 centi) mēnesī.
2. Noteikt pašvaldībām savstarpējos norēķinus par Pakalpojumu SAC “Alūksne” mēnesī –
starpību starp noteikto vienas personas mēneša Pakalpojuma izmaksu un 85% no personas
pensijas, piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta līdz pilnai šī lēmuma
1. punktā noteiktās izmaksas segšanai.
3. Ja persona, kura saņem Pakalpojumu, ir deklarēta Alūksnes novadā un no savas pensijas,
piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta nesedz pilnu mēneša
Pakalpojuma izmaksu, tad personai vai tās apgādniekam/-iem noteikt Pakalpojuma maksu
līdz 20% apmērā no šī lēmuma 1. punktā noteiktās izmaksas mēnesī, piemērojot
normatīvajos aktos paredzētos atvieglojumus.
4. Alūksnes novada pašvaldībai segt starpību starp Pakalpojuma izmaksu vienai personai SAC
“Alūksne” un personai un/vai tās apgādniekam/-iem noteikto Pakalpojuma maksu.
5. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 1. aprīlī.
6. Ar lēmuma stāšanos spēkā, spēku zaudē 30.05.2019. lēmums Nr. 156 “Par sociālās aprūpes
pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu”.
Pielikumā: Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centra “Alūksne”
uzturēšanas izmaksas aprēķins vienai personai uz 2 (divām) lapām.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 26. martā

sēdes protokols Nr.4, 14. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 93

.lv

Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes
centrā “Pīlādži”

sn
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g)
apakšpunktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8. panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no
pašvaldības budžeta 6. punktu,

al

uk

1. Apstiprināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma (turpmāk –
Pakalpojums) izmaksu vienai personai, kura saņem Pakalpojumu Alūksnes novada Sociālo
lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrā “Pīlādži” (turpmāk – SAC “Pīlādži”) 690,80 EUR
(seši simti deviņdesmit euro 80 centi) mēnesī.
2. Noteikt pašvaldībām savstarpējos norēķinus par Pakalpojumu SAC “Pīlādži” mēnesī –
starpību starp noteikto vienas personas mēneša Pakalpojuma izmaksu un 85% no personas
pensijas, piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta līdz pilnai šī lēmuma
1. punktā noteiktās izmaksas segšanai.
3. Ja persona, kura saņem Pakalpojumu ir deklarēta Alūksnes novadā un no savas pensijas,
piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta nesedz pilnu mēneša
Pakalpojuma izmaksu, tad personai vai tās apgādniekam/-iem noteikt Pakalpojuma maksu
līdz 20% apmērā no šī lēmuma 1. punktā noteiktās izmaksas mēnesī, piemērojot
normatīvajos aktos paredzētos atvieglojumus.
4. Alūksnes novada pašvaldībai segt starpību starp Pakalpojuma izmaksu vienai personai SAC
“Pīlādži” un personai un/vai tās apgādniekam/-iem noteikto Pakalpojuma maksu.
5. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 1. aprīlī.
6. Ar lēmuma stāšanos spēkā, spēku zaudē Alūksnes novada domes 28.03.2019. lēmums
Nr.88 “Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu”.
Pielikumā: Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centra “Pīlādži”
uzturēšanas izmaksas aprēķins vienai personai uz 2 (divām) lapām.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 26. martā

sēdes protokols Nr.4, 15. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

.lv

LĒMUMS Nr. 94
Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.295 “Par Alūksnes
novada vidusskolas maksas pakalpojumiem”
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e

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

al

uk

1. Izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.295 “Par
Alūksnes novada vidusskolas maksas pakalpojumiem” (sēdes protokols Nr.12, 20.p.):
1.1. lēmuma pielikuma 2.1. punktā skaitli “1,53” aizstāt ar skaitli “5,55”;
1.2. lēmuma pielikuma 2.2. punktā skaitli “4,19” aizstāt ar skaitli “13,12”;
1.3. lēmuma pielikuma 2.3. punktā skaitli “6,15” aizstāt ar skaitli “11,93”;
1.4. papildināt lēmuma pielikumu ar 3.punktu šādā redakcijā:
PVN
Maksa par
(saskaņā ar
Pakalpojuma
pakalpojumu
spēkā esošiem
Nr.p.k.
Vienība
nosaukums
bez PVN
normatīviem
EUR
aktiem)
3.
Sporta laukuma noma
3.1.
Sporta laukuma 1 stunda
9,13
piemēro
noma pasākumam

2. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 1.aprīlī.
Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr.4, 16. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 95

.lv

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr.221 “Par ēdināšanas
pakalpojuma maksu Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā”

sn
e

Ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu
apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora
22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, un veikto papildu aprēķinu,

uk

pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 13. punktu, likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa
likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu, Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumu
Nr.17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības
pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 30. punktu, Ministru kabineta
2016. gada 15. jūlija noteikumu Nr. 477 “Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības
iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība” 7. punktu,

al

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr. 221 “Par
ēdināšanas pakalpojuma maksu Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā”:
1. 1. punkta 1.4. un 1.5. apakšpunktus izteikt jaunā redakcijā:
Nr.p.k.
Ēdienreize
Ēdināšanas pakalpojuma maksa
PVN
Pastāvīgā
Mainīgā
Kopā
daļa (ēdiena
daļa
sagatavošanas (produktu
izmaksas)
izmaksas)
…
1.4. 1.-4.klases izglītojamajiem, kuri izmanto Iestādes naktsmītni, tajā skaitā pa
ēdienreizēm:
1.4.1.
Brokastis
1,92
0,59
2,51 Nepiemēro
1.4.2.
Launags
1,92
0,19
2,11 Nepiemēro
1.4.3.
Vakariņas
1,92
0,60
2,52 Nepiemēro
Kopā
5,76
1,38
7,14
1.5. 5.-9.klases izglītojamajiem, kuri izmanto Iestādes naktsmītni, tajā skaitā pa
ēdienreizēm:
1.5.1.
Brokastis
1,92
0,67
2,59 Nepiemēro
1.5.2.
Launags
1,92
0,22
2,14

1.5.3.

Vakariņas
Kopā

1,92
5,76

0,66
1,55

2,58
7,31

Nepiemēro

…

2. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.aprīlī.
Domes priekšsēdētājs
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A.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 26. martā

sēdes protokols Nr.4, 17. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

.lv

LĒMUMS Nr. 96
Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.02.2020. lēmumā Nr.70 “Par izglītības
iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos”

sn
e

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
24. punktu,

uk

ņemot vērā Izglītības pārvaldes 07.01.2020. iesniegumu Nr. IZP/01-19/20/1 “Par
izglītojamo skaitu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.01.2020. ar Nr. ANP/142/20/76, un veiktā aprēķina precizējumu,

al

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 27.02.2020. lēmumā Nr.70 “Par izglītības
iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos”:
1. 1.4. punktā skaitli “67,18” aizstāt ar skaitli “135,44”,
2. 1. pielikumu izteikt jaunā redakcijā (pielikumā).
Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr.4, 18. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

.lv

LĒMUMS Nr. 97
Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem
Alūksnes novada vidusskolai

Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem daļēju finansējumu 11 000,00EUR
(vienpadsmit tūkstoši euro) Alūksnes novada vidusskolas teritorijas bruģēšanas un
labiekārtošanas darbu veikšanai.
Minētos izdevumus attiecināt uz 092120 valdības funkciju kodu – Alūksnes novada
vidusskola.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

al
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Izskatot Alūksnes novada vidusskolas 02.03.2020. iesniegumu Nr. ANV/5-01/20/12,
kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 02.03.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/797,
ņemot vērā atbilstību Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā
Investīciju plāna 2015.-2020. gadam, kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 27.02.2020.
lēmumu Nr.68, 2.2. nodaļas vidēja termiņa prioritātēm, Izglītības attīstības programmā 2016.2020. gadam, kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr.103 (sēdes
protokols Nr.5, 37.punkts), paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna 1.1.1. apakšpunktu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta
pirmās daļas 2. un 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr.4/2010
“Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada
administratīvajām teritorijām” 1.2. punktu,

2.

3.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 98
Par līdzekļu piešķiršanu Veclaicenes pagasta pārvaldei
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Izskatot Veclaicenes pagasta pārvaldes 11.03.2020. iesniegumu “Par finansējuma
piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 13.03.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/1004,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta
pirmās daļas 2. un 27. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu,

al

uk

1. Piešķirt daļēju finansējumu 8 013,00 EUR (astoņi tūkstoši trīspadsmit euro) apmērā
Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 2019. gada vētras postījumu
likvidēšanai – Veclaicenes pagasta pārvaldes ēkas “Vaiņagos”, Kornetos, Veclaicenes
pagastā, Alūksnes novadā jumta daļas seguma atjaunošanai.
2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2020. gadam
grozījumus, palielinot ieņēmuma veida “Nekustamā īpašuma nodoklis” plānu par
8 013,00 EUR.
3. Minētos izdevumus attiecināt uz 06113 valdības funkciju kodu – Veclaicenes pagasta
teritorijas apsaimniekošana (komunālā saimniecība).
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

Domes priekšsēdētājs
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Par saistošo noteikumu Nr.9/2020
“Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2020. gada 28. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””
izdošanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās
daļas 2. punktu un 46. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu,
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9/2020 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes
2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības
budžetu 2020.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu.

al
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Domes priekšsēdētājs
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A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 26. martā

sēdes protokols Nr.4, 22. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
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LĒMUMS Nr. 100

Par Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu un ņemot
vērā Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata kandidātu vērtēšanas komisijas
2020. gada 5. marta sēdes lēmumu,
Iecelt par Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Ingu OZOLIŅU, personas
kods [..], ar 2020. gada 1. aprīli.
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Domes priekšsēdētājs

A. DUKULIS

Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 26. martā

sēdes protokols Nr.4, 23. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
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LĒMUMS Nr. 101

Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
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Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 28.03.2013. nolikuma Nr.3/2013 “Par
Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem” 24., 35., 45., 55. punktu un Alūksnes novada
pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums kultūrā”, “Pagodinājums izglītībā”, “Pagodinājums
sportā”, “Pagodinājums uzņēmējdarbībā” pretendentu vērtēšanas komisijas 17.03.2020.
sanāksmes lēmumu,
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1. Piešķirt
Alūksnes
novada
pašvaldības
apbalvojumu
“Pagodinājums
uzņēmējdarbībā” un naudas balvu 400,00 EUR (četri simti euro):
1.1.nominācijā “Par profesionālu attieksmi un kvalitatīvu veikumu, kas sekmējis
uzņēmuma attīstību un Alūksnes vārda atpazīstamību” – saimnieciskās darbības
veicējam Artūram MOLLERAM (reģ. Nr. [..]),
1.2.nominācijā “Par augsti kvalitatīvu, uzticamu un noturīgu uzņēmējdarbību
Alūksnes novadā” – Alūksnes rajona Jaunalūksnes zemnieku saimniecībai
“SLIŠIŅI” (reģ. Nr. 43201000262),
1.3.nominācijā
“Par
veiksmīgu
uzņēmējdarbību, izveidojot
stabilu
uzņēmumu, atbalstu kultūras un sporta pasākumiem novadā ” – sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību “Geo Solutions” (reģ. Nr. 44103073032), valdes
priekšsēdētājs Oļegs IVANOVS,
1.4.nominācijā “Par kvalitatīvu un ilgtspējīgu tūrisma produktu attīstīšanu, kas
sekmē Alūksnes vārda atpazīstamību” – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “JM
GRUPA” (reģ. Nr. 44103025140).

2.

Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums izglītībā” un
naudas balvu 400,00 EUR (četri simti euro):
2.1.nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem
izglītojamiem” – Alūksnes Mūzikas skolas skolotājai Inesei PETRIKALNEI
(personas kods [..]),
2.2.nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem
izglītojamiem” – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotājai Inesei
LOČMELEI (personas kods [..]),

2.3.nominācijā “Par jaunā skolotāja radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu
darbu” – Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas džudo trenerei
Kristai RENCEI (personas kods [..]),
2.4.nominācijā “Par jaunā skolotāja radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu
darbu” – Alūksnes novada vidusskolas skolotājai Esēnijai LIELBĀRDEI
(personas kods [..]).
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3. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums kultūrā” un
naudas balvu 400,00 EUR (četri simti euro):
3.1.nominācijā “Par profesionalitāti un radošumu, aktīvu dalību kultūras norisēs,
ieguldījumu novada amatierkolektīvu un jauno mūziķu izaugsmē” – Alūksnes
Kultūras centra skolotāju kora “Atzele” koncertmeistarei, Alūksnes Mūzikas
skolas skolotājai Ritai BOGDANOVAI (personas kods [..]),
3.2.nominācijā “Par mērķtiecīgu un nozīmīgu darbu novada nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanā” – biedrībai “Pededzes nākotne” (reģ. Nr.
40008051202),
3.3.nominācijā “Par ilggadēju un profesionālu žurnālista darbu, popularizējot un
atspoguļojot laikrakstos Alūksnes novada kultūras nozares notikumus” –
laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” kultūras žurnālistei Dacei PLAUDEI
(personas kods [..]).

Naudas balvas apmērs norādīts pirms nodokļu nomaksas.
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4. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums sportā” un
naudas balvu 400,00 EUR (četri simti euro):
4.1.nominācijā “Par jaunā sportista mērķtiecību” – vieglatlētei Patrīcijai
OZOLIŅAI (personas kods [..]),
4.2.nominācijā “Par iniciatīvu un nozīmīgu ieguldījumu sporta nozares attīstībā,
valsts un starptautiska mēroga sporta notikumu organizēšanā Alūksnes novadā”
– Alūksnes novada pašvaldības sporta darba organizatoram Vilnim VEĻĶERIM
(personas kods [..]),
4.3.nominācijā “Par augstiem sasniegumiem sportā, ūdens motosporta
popularizēšanu un sporta veida pārmantojamības veicināšanu Alūksnes novadā”
– biedrībai “Ūdens motosporta klubs “NordOst” (reģ. Nr. 50008093551).

6. Naudas balva, atskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, iemaksājama
apbalvojuma saņēmēja norādītajā kontā.

Domes priekšsēdētājs

A. DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 26. martā

sēdes protokols Nr.4, 24. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 102

.lv

Par saistošo noteikumu Nr. 10/2020
“Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos
Nr.18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu,
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes
2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības
nolikums”” un to paskaidrojuma rakstu.
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Domes priekšsēdētājs

A. DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 26. martā

sēdes protokols Nr.4, 25. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 103
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Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 2020. gadā

sn
e

Pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un
pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. pantu,
1. Noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem Alūksnes novada pašvaldībā
2020. taksācijas gadā divus samaksas termiņus, pārceļot nekustamā īpašuma nodokļa
nomaksas termiņus par pirmo ceturksni uz 15. augustu un par otro ceturksni uz
15. novembri.
2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.
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3. Lēmumu publicēt pašvaldības interneta vietnē: www.aluksne.lv
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Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 26. martā

sēdes protokols Nr.4, 26. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 104
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Par atbrīvošanu no Alūksnes novada pašvaldības mantas nomas maksas
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Pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas
pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13. pantu,
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1. Ar 2020. gada 12. martu līdz turpmāku lēmumu pieņemšanai, bet ne ilgāk kā uz likuma “Par
valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid19 izplatību” darbības laiku atbrīvot ar Ministru Kabineta 2020. gada 24. marta noteikumu
Nr. 151 “Noteikumi par nozarēm, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski
pasliktinājusies finanšu situācija” noteikto krīzes skarto nozaru komersantus no Alūksnes
novada pašvaldības mantas nomas maksas, izņemot samaksas par patērētajiem
pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma
uzturēšanas pakalpojumiem.
2. Gadījumos, kad 1. punktā noteiktais komercdarbības atbalsts atbilst Komercdarbības
atbalsta kontroles likuma 5. pantā noteiktajām pazīmēm, piemērot komercdarbības atbalsta
kontroles regulējuma prasības.
3. Lēmumu piemērot bez grozījumu izdarīšanas noslēgtajos nomas līgumos.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

