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.12, 1.p.

2016.gada 28.jūlijā

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.235
Par cirsmas “Ceļmalītes”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu
Izskatot pašvaldības aģentūras “Spodra” direktora G.KOZILĀNA 29.06.2016.
iesniegumu par cirsmas atsavināšanu izsolē, kas 30.06.2016. saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/16/2634, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro
daļu 4.punkta 2.daļu, 6.panta otro daļu, 8.panta ceturto un piekto daļu, daļu,
1.

Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu – cirsmu kailcirti
(platība 1,59 ha, 1. kvartāla nogabali 1,2,3,4,5,7, pārdodamais apjoms 84,93 m³)
īpašumā “Ceļmalītes”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra
Nr. 3676 006 0138, (turpmāk tekstā – cirsma), pārdodot to izsolē.

2.

Uzdot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmās kustamās mantas – cirsmas novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus un
rīkot izsoli.
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Alūksnē
2016.gada 28.jūlijā

sēdes protokols Nr.12, 2.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.236
Par cirsmas “Runči”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu
Izskatot pašvaldības aģentūras “Spodra” direktora G.KOZILĀNA 08.07.2016.
iesniegumu par cirsmas atsavināšanu izsolē, kas 08.07.2016. saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/16/2755, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro
daļu, 4.punkta 2.daļu, 6.panta otro daļu, 8.panta ceturto un piekto daļu,
1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu – kailcirti (platība
3,0 ha, 1. kvartāla 3. nogabals, pārdodamais 1137,41 m³) īpašumā “Runči”, Alsviķu
pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 36420110113 (turpmāk tekstā – cirsma),
pārdodot to izsolē.
2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmās kustamās mantas – cirsmas novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus un
rīkot izsoli.
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Alūksnē
2016.gada 28.jūlijā

sēdes protokols Nr.12, 3.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.237

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3694 002 0183 “Dzeņi”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu
Izskatot [..] pilnvarotās personas [..] 08.07.2016. iesniegumu par nekustamā īpašuma
“Dzeņi” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu, kas 08.07.2016. saņemts Alūksnes
novada pašvaldībā un reģistrēts novada pašvaldības kancelejā ar Nr. ANP/1-24/16/503,
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,
1.

2.

3.

4.

Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Dzeņi”, Zeltiņu
pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3694 002 0183, sastāvā esošo, neapbūvētu,
Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
3694 002 0183, par kuru Zeltiņu pagasta pārvalde 18.05.2009. noslēgusi zemes
nomas līgumu ar bijušo zemes lietotāju [..], personas kods [..].
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 noteiktās cenas
samaksā.
Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 3694 002 0183, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā,
pārdodot par brīvu cenu [..], personas kods [..].
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.
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Alūksnē
2016.gada 28.jūlijā

sēdes protokols Nr.12, 4.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.238

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra
apzīmējumu 3668 003 0060 “Gaismas” Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu
Izskatot [..] 06.07.2016. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu, kas 07.07.2016.
saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/16/501, pamatojoties uz
likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr. 109 “Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu un ņemot vērā Alūksnes novada
pašvaldības Liepnas pagasta pārvaldes 06.07.2016. atzinumu, reģistrētu Alūksnes novada
pašvaldībā ar Nr. ANP/1-33/16/2720,
1.

2.

3.

4.

Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu
zemes starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3668 003 0060 “Gaismas”
Liepnas pagastā, Alūksnes novadā.
Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi,
zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada
pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes
starpgabala atsavināšanas ierosinātājs [..]. Pēc zemesgabala 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, pārdodot izsolē par brīvu cenu noteiktam personu lokam, Alūksnes
novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes starpgabalu “Gaismas” Liepnas
pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 3668 003 0060.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada pašvaldības
Īpašumu atsavināšanas komisijai.
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Alūksnē
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sēdes protokols Nr.12, 5.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.239

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu
Alūksnes novada pašvaldībā 05.07.2016. saņemts un ar Nr. ANP/1-40/15/2692 reģistrēts
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SORMA PLUS”, vienotais reģistrācijas Nr.44103054436,
iesniegums ar lūgumu izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju atradnē “Jaunrautiņas”,
Ziemera pagastā, Alūksnes novadā. Izskatot iesniegumu un tā pielikumus, konstatēts:
1. Smilts – grants un smilts atradnei “Jaunrautiņas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā ir
saņemta derīgo izrakteņu atradnes pase, derīgo izrakteņu ieguves limits un Madonas
reģionālās vides pārvaldes 30.06.2016. izdotie tehniskie noteikumi Nr. MA16TN0139,
kas pievienoti iesniegumam. Saskaņā ar likuma „Par zemes dzīlēm” 4.panta piekto daļu,
nepieciešama bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja, ko izsniedz pašvaldība.
2. Atradnei ir veikta ģeoloģiskā izpēte un tās detalitāte atbilst A kategorijas derīgo izrakteņu
krājumiem.
3. Saskaņā ar 2016.gada 6.maija Valsts vides dienesta noteikto derīgo izrakteņu ieguves
limitu, derīgo izrakteņu atradnes “Jaunrautiņas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā,
licences laukumā drīkst iegūt 100,17 tūkst.m³ smilts-grants un 229,08 tūkst.m³ smilts.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu, likuma „Par
zemes dzīlēm” 4.panta piektās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra.
noteikumu Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26., 32. un 33. punktu,
1. Izsniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SORMA PLUS”, vienotais reģistrācijas
Nr. 44103054436, juridiskā adrese “Stārķi 1”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr. 3/2016 smilts – grants un smilts ieguvei
smilts-grants un smilts atradnē “Jaunrautiņas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kas
atrodas atļaujas saņēmēja īpašumā “Jaunrautiņas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā,
kadastra Nr. 3696 003 0176.
2. Noteikt atļaujas derīguma termiņu līdz Valsts vides dienesta izsniegtā derīgo izrakteņu
limitā norādītajam termiņam – 2019.gada 5.maijam.
3. Apstiprināt bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju Nr. 3/2016 (pielikumā) un tās
pielikumus: 1.pielikums - Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi, 2.pielikums - karte vai
plāns, kurā attēlo atradnes robežu, atļaujas adresāta īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu

robežas, atļaujas laukuma robežu ar robežpunktiem, tabula ar robežpunktu koordinātām
LKS-92 TM sistēmā, 3.pielikums - derīgo izrakteņu ieguves limits.
4. Atļauju izsniegt pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas no sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “SORMA PLUS” par valsts nodevas 142,29 EUR (viens simts četrdesmit divi
euro un 29 centi) samaksas pašvaldības budžetā.
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Alūksnē
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sēdes protokols Nr.12, 6.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.240

Par projektu “Pašvaldības autoceļa “Karvas pagrieziens – Skujenieki – Dimdenieki –
Čukstu karjers” pārbūve
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”, 15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktu,
21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu, Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr. 475
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 18.3.punktu,
Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 1.3.punktu un
Investīciju plāna 2015.-2017.gadam 18.punktu, Alūksnes novada domes 2015.gada 26.marta
lēmumu Nr. 126 “Par Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumu
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”” un Alūksnes novada domes
2015.gada 27. novembra lēmumu Nr. 375 “Par finansējumu un laika periodu projektu
realizācijai”,
1. Iesniegt projekta “Pašvaldības autoceļa “Karvas pagrieziens – Skujenieki –
Dimdenieki – Čukstu karjera” pārbūve” (turpmāk tekstā – projekts) iesniegumu
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātajam projektu
iesniegumu konkursam.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 376 803,19 EUR (trīs simti septiņdesmit seši
tūkstoši astoņi simti trīs euro un 19 centi) apmērā, tajā skaitā projekta:
2.1. attiecināmās izmaksas 312 497,78 EUR (trīs simti divpadsmit tūkstoši četri simti
deviņdesmit septiņi euro un 78 centi), ko sastāda ELFLA finansējums 90% apmērā
jeb 281 248,00 EUR (divi simti astoņdesmit viens tūkstotis divi simti četrdesmit
astoņi euro un 00 centi) un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 10%
apmērā jeb 31 249,78 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis divi simti četrdesmit deviņi
euro un 78 centi),
2.2. neattiecināmās izmaksas 64 305,41 EUR (sešdesmit četri tūkstoši trīs simti pieci
euro un 41 cents).
3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt:
3.1. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 90 838,31 EUR (deviņdesmit tūkstoši
astoņi simti trīsdesmit astoņi euro un 31 centis, ko sastāda projekta attiecināmās
izmaksas 31 249,78 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis divi simti četrdesmit deviņi
euro un 78 centi), un projekta neattiecināmās izmaksas 59 588,53 EUR (piecdesmit
deviņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņi euro un 53 centi),

3.2. Alsviķu pagasta pārvaldes apstiprinātā budžeta ietvaros finansējumu 4 716,88 EUR
(četri tūkstoši septiņi simti sešpadsmit euro un 88 centi), ko sastāda projekta
neattiecināmās izmaksas 4 716,88 EUR (četri tūkstoši septiņi simti sešpadsmit euro
un 88 centi).
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagastu pārvalžu
vadītāju Ingrīdu SNIEDZI.
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sēdes protokols Nr.12, 7.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.241

Par projektu “Pašvaldības autoceļu “Auseji-Garjuri” un “Garjuri-Lašķi” pārbūve
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”, 15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktu,
21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu, Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr.475
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 18.3.punktu,
Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 1.3.punktu un
Investīciju plāna 2015.-2017.gadam 15.punktu, Alūksnes novada domes 2015.gada 26.marta
lēmumu Nr. 126 “Par Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumu
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un Alūksnes novada domes
2015.gada 27.novembra lēmumu Nr. 375 “Par finansējumu un laika periodu projektu
realizācijai”,
1. Iesniegt projekta “Pašvaldības autoceļu “Auseji-Garjuri” un “Garjuri-Lašķi”
pārbūve Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā” (turpmāk tekstā – projekts)
iesniegumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības
programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
atklātajam projektu iesniegumu konkursam.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 247025,19 EUR (divi simti četrdesmit septiņi
tūkstoši divdesmit pieci euro un 19 centi) apmērā, tajā skaitā projekta:
2.1. attiecināmās izmaksas 159988,89 EUR (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši
deviņi simti astoņdesmit astoņi euro un 89 centi), ko sastāda ELFLA finansējums
90% apmērā jeb 143990,00 EUR (viens simts četrdesmit trīs tūkstoši deviņi simti
deviņdesmit euro un 00 centi) un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums
10% apmērā jeb 15998,89 EUR (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit
astoņi euro un 89 centi),
2.2. neattiecināmās izmaksas 87036,30 EUR (astoņdesmit septiņi tūkstoši trīsdesmit
seši euro un 30 centi).
3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt:
1.1. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 92570,77 EUR (deviņdesmit divi
tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro un 77 centi), ko sastāda projekta
attiecināmās izmaksas 15998,89 EUR (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti
deviņdesmit astoņi euro un 89 centi) un projekta neattiecināmās izmaksas

76571,88 EUR (septiņdesmit seši tūkstoši pieci simti septiņdesmit viens euro un
88 centi),
1.2. Jaunalūksnes pagasta pārvaldes apstiprinātā budžeta ietvaros finansējumu
10464,42 EUR (desmit tūkstoši četri simti sešdesmit četri euro un 42 centi), ko
sastāda projekta neattiecināmās izmaksas 10464,42 EUR (desmit tūkstoši četri
simti sešdesmit četri euro un 42 centi).
2. Noteikt par projekta atbildīgo personu Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu
vadītāju Intu CINGLERI.
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Alūksnē
2016.gada 28.jūlijā

sēdes protokols Nr.12, 8.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.242

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Jaunalūksnes pagasta pārvaldē 23.03.2016. saņemts un reģistrēts ar Nr. JPP/1-6/16/29
Vidzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Mārītes RATENIECES 23.03.2016. akts Nr. 629, par
mantojuma lietas izbeigšanu uz 06.03.2010. mirušās [..], personas kods [..], atstāto būvju
īpašumu “Birznieki”, kadastra Nr.3656 012 0047 001, 3656 012 0047 002, 3656 012 0047 003,
3656 012 0047 004, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā.
Alūksnes novada dome konstatē: Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 3.punktu nodokļu parādi dzēšami fiziskajai personai — nodokļu
maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus,
kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas. Likuma “Par nodokļiem un nodevām”
25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. [..], personas kods [..], mirusi 06.03.2010. Pēc
[..] nāves atklājās mantojums uz būvju īpašumu “Birznieki”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes
novadā. Viss būvju īpašums sastāv no dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 3656 012 0047
001 un trīs saimniecības ēkām, kadastra Nr. 3656 012 0047 002, 3656 012 0047 003, 3656 012
0047 004, par kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis. Mantojuma pieņemšanas termiņš
beidzās 11.03.2016. Noteiktajā mantojuma pieteikšanās termiņā mantinieki nav pieteikušies,
atstātais mantojums atzīts par bezsaimnieka mantu un saskaņā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt
valstij. Saskaņā ar Vidzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Mārītes RATINIECES 23.03.2016.
aktu Nr. 629 mantojuma lieta ir izbeigta. Mantojuma lietā Alūksnes novada pašvaldības
Jaunalūksnes pagasta pārvalde iesniegusi kreditora pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa
parādu. [..] nekustamā īpašuma nodokļa parāds par būvju īpašumu “Birznieki”, kadastra Nr.3656
012 0047 001, 3656 012 0047 002, 3656 012 0047 003, 3656 012 0047 004, Jaunalūksnes
pagastā, Alūksnes novadā, kopsummā sastāda 58.84 EUR (piecdesmit astoņi euro un 84 centi).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu,
1. Dzēst [..], personas kods [..], atstātajam mantojumam Alūksnes novada pašvaldības
budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu 58,84 EUR (piecdesmit astoņi
euro un 84 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparāds par ēkām 11,84 EUR (vienpadsmit
euro un 84 centi), par zemi 20,83 EUR (divdesmit euro un 83 centi) un nokavējuma
nauda 26,17 EUR (divdesmit seši euro un 17 centi).

2. Publicēt Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv informāciju par
nodokļu parāda dzēšanu.
3. Lēmums stājas spēkā pēc tā publicēšanas. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV-4201.
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sēdes protokols Nr.12, 9.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.243

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2016. saņemts un reģistrēts ar Nr. ANP/1-38/16/1984
Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā Siguldā zvērinātas notāres Ingas DREIMANES
16.05.2016. akts Nr. 2094, par mantojuma lietas izbeigšanu uz 06.03.2001. mirušo [..], personas
kods [..], atstāto mantojumu – 1/2 domājamo daļu nekustamā īpašuma “Katriņas 1”, kadastra
Nr.3656 008 0137, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā.
Alūksnes novada dome konstatē: Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 3.punktu nodokļu parādi dzēšami fiziskajai personai — nodokļu
maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus,
kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas. Likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. [..], personas kods [..], miris 06.03.2001. Pēc
[..] nāves atklājās mantojums uz 1/2 domājamo daļu nekustamā īpašuma “Katriņas 1”,
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā. Viss īpašums sastāv no zemesgabala, kadastra
apzīmējums 3656 008 0137, 0.2 ha platībā, par kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis.
Mantojuma pieņemšanas termiņš beidzās 02.05.2016. Noteiktajā mantojuma pieteikšanās
termiņā mantinieki nav pieteikušies, atstātais mantojums atzīts par bezsaimnieka mantu un
saskaņā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt valstij. Saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas darbības
teritorijā Siguldā zvērināta notāra Ingas DREIMANES 16.05.2016. aktu Nr. 2094 mantojuma
lieta ir izbeigta. Mantojuma lietā Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta pārvalde
iesniegusi kreditora pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu. [..] nekustamā īpašuma
nodokļa parāds par 1/2 domājamo daļu nekustamā īpašuma “Katriņas 1”, Jaunalūksnes pagastā,
Alūksnes novadā, kadastra numurs 3656 008 0137, kopsummā sastāda 74,08 EUR (septiņdesmit
četri euro un 08 centi). Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu,
1. Dzēst [..], personas kods [..], atstātajam mantojumam Alūksnes novada pašvaldības
budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu 74,08 EUR (septiņdesmit četri
euro un 08 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparāds par zemi 46,58 EUR (četrdesmit seši
euro un 58 centi) un nokavējuma nauda 27,50 EUR (divdesmit septiņi euro un 50 centi).
2. Publicēt Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv informāciju par
nodokļu parāda dzēšanu.

3. Lēmums stājas spēkā pēc tā publicēšanas. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV-4201.
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sēdes protokols Nr.12, 10.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.244

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Alūksnes novada pašvaldībā 13.06.2016. saņemts un reģistrēts ar Nr. ANP/1-38/16/2388
Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā Siguldā zvērinātas notāres Ingas DREIMANES
07.06.2016. akts Nr. 2501, par mantojuma lietas izbeigšanu uz 01.01.2001. mirušās [..], personas
kods [..], atstāto mantojumu – 1/2 domājamo daļu nekustamā īpašuma “Katriņas 1”, kadastra
Nr.3656 008 0137, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā.
Alūksnes novada dome konstatē: Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 3.punktu nodokļu parādi dzēšami fiziskajai personai — nodokļu
maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus,
kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas. Likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. [..], personas kods [..], mirusi 01.01.2001. Pēc
[..] nāves atklājās mantojums uz 1/2 domājamo daļu nekustamā īpašuma “Katriņas 1”,
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā. Viss īpašums sastāv no zemesgabala, kadastra
apzīmējums 3656 008 0137, 0.2 ha platībā, par kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis.
Mantojuma pieņemšanas termiņš beidzās 02.05.2016. Noteiktajā mantojuma pieteikšanās
termiņā mantinieki nav pieteikušies, atstātais mantojums atzīts par bezsaimnieka mantu un
saskaņā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt valstij. Saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas darbības
teritorijā Siguldā zvērināta notāra Ingas DREIMANES 07.06.2016. aktu Nr. 2501 mantojuma
lieta ir izbeigta. Mantojuma lietā Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta pārvalde
iesniegusi kreditora pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu. [..] nekustamā īpašuma
nodokļa parāds par ½ domājamo daļu nekustamā īpašuma “Katriņas 1”, Jaunalūksnes pagastā,
Alūksnes novadā, kadastra numurs 3656 008 0137, kopsummā sastāda 81,04 EUR (astoņdesmit
viens euro un 04 centi). Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu,
1. Dzēst [..], personas kods [..], atstātajam mantojumam Alūksnes novada pašvaldības
budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu 81,04 EUR (astoņdesmit viens
euro un 04 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparāds par zemi 50,06 EUR (piecdesmit euro
un 06 centi) un nokavējuma nauda 30,98 EUR (trīsdesmit euro un 98 centi).
2. Publicēt Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv informāciju par
nodokļu parāda dzēšanu.

3. Lēmums stājas spēkā pēc tā publicēšanas. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV-4201.

Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

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
2016.gada 28.jūlijā

sēdes protokols Nr.12, 11.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.245
Par nekustamā īpašuma nodokli

Izskatot [..], deklarētā dzīvesvieta [..], Alūksnes novadā, iesniegumu, reģistrēts novada
pašvaldībā 2016.gada 27.jūnijā ar Nr. ANP/1-24/16/480, par Alsviķu pagasta lēmumu
Nr. APP/1-4/16/79.
Izskatot iesniegumu, Alūksnes novada dome konstatē:
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta otro daļu nekustamā
īpašuma nodokļa taksācijas periods ir kalendārais gads. Taču saskaņā ar likuma “Par nekustamā
īpašuma nodokli” 6.panta trešo daļu nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī —
ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no
nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā. Nodoklis maksājams
saskaņā ar pašvaldības līdz kārtējā gada 15.februārim nosūtīto paziņojumu par nekustamā
īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu par nodokļu un
nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma
nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā
nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Nodokļu maksājumi pašvaldības budžetā tiek ieskaitīti atbilstoši Ministru kabineta
18.04.2000. noteikumiem Nr. 149 “Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie
nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā” 4.punktam – “Ja nodokļu maksātājs veic nokavētos
nodokļu maksājumus, kuri izveidojušies pēc 1999.gada 1.oktobra, maksājuma summa ir
sadalāma proporcionāli starp konkrētā nodokļa nokavēto maksājumu un soda naudas kopsummu,
kas noteikta uz maksājuma datumu (turpmāk - pamatparāds)”.
Nodokļa aprēķina skaidrojumu uz [..] 2015.gada 26.jūnija iesniegumu 2015.gada 15.jūlijā
klātienē sniedza Alsviķu pagasta pārvaldes vadītāja I.SNIEDZE. [..] saņemot 2016.gada
25.aprīļa Alsviķu pagasta pārvaldes izdoto Brīdinājumu Nr.1 “Par administratīvā akta piespiedu
izpildi”, 2016.gada 25.maijā iesniedza lūgumu izsniegt maksājumu grafiku. Alsviķu pagasta
pārvalde 2016.gada 26.maijā pieņēma lēmumu “Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu
maksājuma labprātīgu izpildi” (reģ. Nr.APP/1-4/16/79) un nosūtīja maksājumu grafiku – sadalot
pamatparādu un nokavējuma naudu 12 maksājumos 43,40 EUR mēnesī. [..] 2016.gada 26.jūnijā
iesniedza sūdzību ar lūgumu šo lēmumu atcelt, kā arī izskaidrot, kur paliek maksājumi,
labprātīgas samaksas gadījumā nepiemērot nokavējuma naudu un sniegt informāciju par atlaidi
daudzbērnu ģimenēm, kas ir saprotama, kā nodokļa maksātāja nevēlēšanās veikt grafika

maksājumus. Par maksājumiem, nokavējuma naudu un atlaidi, informācija sniegta 2016.gada
11.jūlijā, iereģistrēta pašvaldības kancelejā ar Nr. ANP/1-24/16/2303.
Ņemot vērā, ka [..] nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetam ir no
2013.gada, tātad 2015.gada septembrī un 2016.gadā veiktie maksājumi ir uzskatāmi par
nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu un ieskaitāmi proporcionāli nokavētā nodokļa
un nokavējuma naudas apmaksai. Atsaucoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta
otro daļu, pašvaldībai nav deleģētas izvēles tiesības piemērot vai nepiemērot nokavējuma naudu,
kā arī samazināt vai palielināt tās likmi un atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta pirmajai daļai nodokļa maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā
laikā.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta otro daļu, likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešo daļu un 9.panta pirmo daļu, likuma “Par nodokļiem
un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.p., otro daļu, sesto daļu, astoto daļu, 29.panta otro daļu un
Ministru kabineta 2000.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.149 “Kārtība, kādā kārtējie nodokļu
maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā” 4.punktu
1. Atcelt Alsviķu pagasta pārvaldes 2016.gada 26.maija lēmumu “Par nokavēto
nekustamā īpašuma nodokļu maksājuma labprātīgu izpildi” reģistrēts ar Nr. APP/14/16/79.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu ieinteresētajām personām.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
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sēdes protokols Nr.12, 12.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.246
Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2009. gada 17.septembra lēmumā Nr.190 “Par
pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu”
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu un Vispārējās Izglītības
likuma 54.pantu,
izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 2009. gada 17.septembra lēmumā Nr. 190
“Par pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu”:
1. Lēmuma 1.punktā skaitli ,,7” aizstāt ar skaitli ,,6”.
2. Lēmuma 2.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
,,2.1.Komisijas priekšsēdētāja:
Ineta BĒRZIŅA – Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes speciālās
izglītības skolotāja”.
3. Svītrot lēmuma 2.3.2. un 2.3.7. punktus.
4. Papildināt lēmumu ar 2.3.8. punktu šādā redakcijā:
,,2.3.8. Līga SMOĻAKA” - Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes skolotāja
logopēde”.
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Alūksnē
2016.gada 28.jūlijā

sēdes protokols Nr.12, 13.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.247
Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.09.2012.lēmumā Nr.308 “Par komisijas
interešu izglītības mērķdotācijas sadalei personālsastāva apstiprināšanu”
Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 23.08.2012. noteikumu Nr. 4/2012 “Kārtība,
kādā sadala mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanai” 4.punktu un Alūksnes
novada domes Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.07.2016. lēmumu (protokols Nr.7,
2.p.), izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumā Nr. 308 ”Par komisijas
interešu izglītības mērķdotācijas sadalei personālsastāva apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.16,
15.p):
Aizstāt vārdus “Līga LANGRĀTE, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vecāku
pārstāve” ar vārdiem “Inga OZOLIŅA, Alūksnes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja”.
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Alūksnē
2016.gada 28.jūlijā

sēdes protokols Nr.12, 14.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.248
Par plānoto projektu izglītības iestādēm

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 2016.gada
24.maija Ministru kabineta noteikumus Nr.323 “Darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību
vidi” īstenošanas noteikumi”, un Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā
Rīcības plāna 2.2.punktu, Investīciju plāna 2015.-2017.gadam 31.punktu, 2016.gada 17.marta
Alūksnes novada domes lēmumu Nr. 64 “Par plānotajiem ieguldījumiem Alūksnes novada
vispārējās izglītības iestādēs”,
Atbalstīt plānotā projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošana” sagatavošanu, ar šādām galvenajām aktivitātēm:
Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūras atjaunošana (prioritārā secībā):
1.1. iekštelpu remontdarbi (ergonomiskas vides izveide);
1.2. sporta laukuma atjaunošana;
1.3. teritorijas labiekārtošana.
2.
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas infrastruktūras atjaunošana (prioritārā
secībā):
2.1. iekštelpu un inženiertīklu atjaunošana/pārbūve (ergonomiskas vides izveide);
2.2. sporta laukuma atjaunošana;
2.3. metodiskā centra izveide;
2.4. pārejas starp korpusiem izbūve;
2.5. 10.-12.kl. korpusa fasādes atjaunošana un avārijas izejas izbūve;
2.6. internāta atjaunošana.
3.
Mācību telpu aprīkojuma (t.sk. IT tehnoloģiju) iegāde.
1.
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Alūksnē
2016.gada 28.jūlijā

sēdes protokols Nr.12, 15.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.249

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.05.2011.lēmumā Nr.213 “Par Alūksnes
novada vidusskolas nolikuma apstiprināšanu”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu, Alūksnes novada pašvaldības nolikuma 22.52.punktu,
Izdarīt Alūksnes novada vidusskolas nolikumā Nr. 18/2011, apstiprināts ar Alūksnes
novada domes 26.05.2011. lēmumu Nr. 213 “Par Alūksnes novada vidusskolas nolikuma
apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 18.punkts), šādus grozījumus:
1. Izteikt 10.1.punktu šādā redakcijā:
,,10.1.vispārējās pirmsskolas izglītības programmu – kods 01011111;”
2. Izteikt 10.3.punktu šādā redakcijā:
,,10.3.pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmu – kods 23011112;”
3. Papildināt ar 10.10.punktu šādā redakcijā:
,,10.10.speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem –
kods 21015611.”
4. Aizstāt 18.punktā skaitli ,,23011111” ar skaitli ,,23011112”.
5. Izteikt 59.1punktu šādā redakcijā:
,,59.1 Skolas valdījumā ir nodoti šādi Alūksnes novada pašvaldības īpašumi:
59.1.1.Kanaviņu ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3601 033 5123;
59.1.2.Kanaviņu ielā 14B, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3601 033 5134;
59.1.3.Helēnas ielā 85,Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3601 033 5121.”
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Alūksnē
2016.gada 28.jūlijā

sēdes protokols Nr.12, 16.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.250

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumā Nr. 277
“Par Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g) apakšpunktu un Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta a), b) un
c) apakšpunktu,
Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumā Nr. 277 “Par Alūksnes
Kultūras centra maksas pakalpojumiem” (sēdes protokols Nr.14, 19.p.):
1. Izteikt lēmuma izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: “Pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un
Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta a), b) un c)
apakšpunktu”.
2. Papildināt lēmuma pielikumu Nr.1 “Alūksnes Kultūras centra organizēto pasākumu
ieejas maksu cenrādis” ar 1.8., 2.20. un 3.5. punktu šādā redakcijā:
N.p.k.

1.8.
2.20.
3.5.

Operetes vai baleta izrāde
Operetes vai baleta izrāde
Operetes vai baleta izrāde

Domes priekšsēdētāja vietnieks,
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Ieejas maksa vienam
apmeklētājam
(EUR)
20,00
25,00
20,00

PVN
nepiemēro
nepiemēro
nepiemēro
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Alūksnē
2016.gada 28.jūlijā

sēdes protokols Nr.12, 17.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.251
Par dalības maksas noteikšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu,
Apstiprināt dalības maksu vienai personai 2,00 EUR Mārkalnes pamatskolas atvadu
pasākumam “Laiks atkal satikties”.
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Alūksnē
2016.gada 28.jūlijā

sēdes protokols Nr.12, 18.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.252
Par dalības maksu “Kristera kausa izcīnai pludmales volejbolā”
Ar mērķi nodrošināt “Kristera kausa izcīņas pludmales volejbolā” pilnvērtīgu norisi, kas
notiks Zeltiņu pagasta sporta svētku ietvaros, atbilstoši sporta svētku nolikumam, organizatoru
sastādītai tāmei un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.g.apakšpunktu,
Apstiprināt dalības maksu Zeltiņu pagasta pārvaldes organizētajām sacensībām “Kristera
kausa izcīņa pludmales volejbolā” 5,00 EUR no vienas komandas.
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Alūksnē
2016.gada 28.jūlijā

sēdes protokols Nr.12, 19.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.253

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejam
Izskatot Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja 17.07.2016. iesniegumu “Par
papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.07.2016. ar
Nr. ANP/1-42/16/2750,
ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizēto Rīcības
plāna 2015.-2017.gadam 6.1.punktu, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015.
lēmumu Nr. 16,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās
daļas 8.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu 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,
1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 3 267,00 EUR (trīs
tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi euro) apmērā Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa
Ates muzejam Saimes mājas skaidu jumta nomaiņai.
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 082204 valdības funkciju valdības funkciju kodu
“Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs”.
3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu
pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
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sēdes protokols Nr.12, 20.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.254

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.413 “Par amata vietām
un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”
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Alūksnē
2016.gada 28.jūlijā

sēdes protokols Nr.12, 21.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.255
Par Alūksnes novada domes 2016.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.15/2016
“Grozījumi Alūksnes novada domes 2015.gada 5.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā””
paskaidrojuma raksta precizēšanu
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 13.07.2016. vēstuli
Nr. 2.18-le/5274 “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr. 20/2015”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 13.07.2016. ar Nr. ANP/1-2/16/2819, un,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,
Precizēt Alūksnes novada domes 2016.gada 30.jūnija Alūksnes novada domes saistošo
noteikumu Nr. 15/2016 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2015.gada 5.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā””
paskaidrojuma rakstu.

Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

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
2016.gada 28.jūlijā

sēdes protokols Nr.12, 22.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.256

Par pašvaldības uzdevuma deleģēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “g”
apakšpunktu un 27.punktu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto un septīto daļu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pantu, 41.panta pirmo daļu un 42.pantu, Alūksnes novada
domes 25.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”
130.punktu, Alūksnes novada domes 24.09.2015. saistošo noteikumu Nr. 17/2015 “Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā” 1.punktu,
1. Deleģēt pašvaldības uzdevumu – augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI)
datubāzes uzturēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”, reģistrācijas
Nr.40003831048.
2. Atkārtoti slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” par
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) datubāzes uzturēšanas uzdevuma
veikšanu Alūksnes novadā, nosakot līguma darbības termiņu 3 gadi.
3. Pilnvarot Alūksnes novada domes priekšsēdētāju Arturu DUKULI parakstīt deleģēšanas
līgumu ar SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”.
4. Apstiprināt SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” sniegto maksas pakalpojumu
izcenojumus (pielikumā uz 3 lapām).
5. Noteikt Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas kartogrāfu par atbildīgo personu
saistībā ar SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” deleģēto uzdevumu sniegšanas
kvalitāti.
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Alūksnē
2016.gada 28.jūlijā

sēdes protokols Nr.12, 23.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.257
Par atļauju Ingai OZOLIŅAI savienot amatus

1.

2.

Izskatījusi Ingas OZOLIŅAS 15.07.2016. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada pašvaldībā
15.07.2016. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-23/16/511), kurā viņa lūdz atļauju savienot valsts
amatpersonas – Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu un Administratīvās
komisijas locekles amatu ar Alūksnes novada pašvaldības komisijas interešu izglītības
mērķdotācijas sadalei locekles amatu, Alūksnes novada dome konstatē:
1.1. Saskaņā ar Alūksnes novada domes 23.08.2012. lēmumu Nr. 288 “Par Alūksnes novada
bāriņtiesas priekšsēdētāju”, I.OZOLIŅA strādā Alūksnes novada bāriņtiesā, tās
priekšsēdētājas amatā. Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā – Likums), 4.panta pirmās daļas 14.punktu,
bāriņtiesas priekšsēdētājs, kā pašvaldības iestādes vadītājs ir valsts amatpersona.
1.2. Saskaņā ar Alūksnes novada domes 25.07.2013. lēmumu Nr. 319 “Par atļauju Ingai
OZOLIŅAI savienot amatus”, Ingai OZOLIŅAI ir atļauts savienot Alūksnes novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu ar Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās
komisijas locekļa amatu.
1.3. Saskaņā ar Ministru kabineta 28.01.2001. noteikumu Nr. 382 “Interešu izglītības
programmu finansēšanas kārtība” 10.punktu, Alūksnes novada dome ar 27.09.2012.
lēmumu Nr. 308 ir apstiprinājusi komisiju interešu izglītības mērķdotācijas sadalei un,
ņemot vērā Alūksnes novada domes 28.07.2016. lēmumu Nr. 247 “Par grozījumu
Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumā Nr. 308 ,”Par komisijas interešu
mērķdotācijas sadalei personālsastāva apstiprināšanu””, Alūksnes novada dome ir
ievēlējusi Ingu OZOLIŅU Alūksnes novada pašvaldības komisijas interešu izglītības
mērķdotācijas sadalei locekļa amatā. Komisijas interešu izglītības mērķdotācijas sadalei
galvenais uzdevums ir interešu izglītības programmu izvērtēšana un mērķdotācijas
sadale.
Likuma 6.pants nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā
normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai ir atļauts

3.

4.

5.

6.

savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi
atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu savienošana
pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām
ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes novada pašvaldības komisijas interešu izglītības
mērķdotācijas sadalei loceklim kā valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7.panta sestās
daļas 3.punktā, kur norādīts, ka minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu
tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta
pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās
valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Saskaņā ar Likumu interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai
jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt
šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās
intereses.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļai, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt
locekļus pašvaldības komisijās (21.panta pirmās daļas 24.punkts), līdz ar to secināms, ka
Alūksnes novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta sestās daļas
3. un 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju I.OZOLIŅAI savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu valsts amatpersonas amatu.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata pienākumus, Alūksnes novada
pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amatu un Alūksnes novada pašvaldības
komisijas interešu izglītības mērķdotācijas sadalei locekļa amatu, kā arī saņemot
I.OZOLIŅAS apliecinājumu par to, ka, veicot valsts amatpersonas amata pienākumus, viņa
nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas
darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņa, viņa radinieku personiskās un mantiskās
intereses un, ka amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņa tiešo
amata pienākumu, Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa un
komisijas interešu izglītības mērķdotācijas sadalei amata pienākumu pildīšanai, ievērojot
likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2.pantā noteikto
mērķi un pamatojoties uz tā 7.panta sestās daļas 3. un 4.punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un
2.punktu un septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

atļaut Ingai OZOLIŅAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības
komisijas interešu izglītības mērķdotācijas sadalei locekles amatu ar Alūksnes novada
bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu un Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās
komisijas locekļa amatu.
Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
8.1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums
izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski
informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir
pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
savienojot Alūksnes novada pašvaldības komisijas interešu izglītības mērķdotācijas sadalei

locekles amatu ar Administratīvās komisijas locekles un Alūksnes novada bāriņtiesas
priekšsēdētājas amatu, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, šo administratīvo aktu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

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
2016.gada 28.jūlijā

sēdes protokols Nr.12, 24.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.258
Par domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA komandējumu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr. 969 “Kārtība, kādā
atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 2.punktu, 8.punktu, 24.punktu, 25.punktu,
1. Komandēt domes priekšsēdētāju Arturu DUKULI 2016.gada 13.augustā uz Pečoriem,
Krievijas Federācijā, lai piedalītos Pečoru pilsētas svētkos.
2. Segt normatīvajos aktos paredzētos komandējuma izdevumus, līdzekļus paredzot no
deputātu un komisiju darba nodrošināšanai paredzētajiem budžeta līdzekļiem.
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Alūksnē
2016.gada 28.jūlijā

sēdes protokols Nr.12, 25.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.259
Par plānoto projektu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2. un 10.punktu un ņemot vērā
Ministru kabineta noteikumu projektu “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
5.4.1. “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1.
pasākums “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000
teritorijās” īstenošanas noteikumi”, un Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.
aktualizētā Rīcības plāna 7.1.punktu, Investīciju plāna 2015.-2017.gadam 75.punktu,
Atbalstīt plānotā projekta par Aizsargājamā ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras
uzlabošanu antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamībai sagatavošanu ar indikatīvo
projekta kopsummu 575 000 EUR no, kuras ERAF indikatīvi 500 000 EUR, iekļaujot projektā
šādas galvenās aktivitātes:
1.
2.
3.
4.
5.

Dabas takas maršruta izveide infrastruktūras uzlabošana dabas takā;
Informatīvo zīmju, norāžu un stendu izvietošana dabas takā;
Indikatīvi 3 dabas mājiņu izvietošana dabas takā;
Indikatīvi 4 pašapkalpošanās informācijas punktu izveide;
Mobilās aplikācijas izstrāde.
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Alūksnē
2016.gada 28.jūlijā

sēdes protokols Nr.12, 26.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.260
Par Multifunkcionālas servisa ēkas izbūvi Pilssalā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 3. un 10. punktu,
Reģionālās attīstības koordinācijas padomes 23.03.2016. sēdes protokola Nr.1 2.pielikuma
13.punktu, Ministru kabineta 01.06.2016. rīkojuma Nr.310 “Par 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” un 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” plānoto finansējuma apmēru un iznākuma rādītājiem otrajai projektu iesniegumu
atlases kārtai” pielikuma 1.punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.
aktualizētā Rīcības plāna 1.3. punktu un Investīciju plāna 2015.-2017.gadam 7.2. punktu,
1.

Apstiprināt projekta „Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā” (turpmāk
tekstā - projekts) kopējās izmaksas 854 157,81 EUR (astoņi simti piecdesmit četri
tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi euro un 81 cents), no kurām Eiropas Reģionālā
attīstības fonda finansējums 227 082,06 EUR (divi simti divdesmit septiņi tūkstoši
astoņdesmit divi euro un 06 centi) un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums
627 075,75 EUR (seši simti divdesmit septiņi tūkstoši septiņdesmit pieci euro un 75
centi).

2.

Apstiprināt ar projektu nesaistāmās Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma
izmaksas 10 512,94 EUR (desmit tūkstoši pieci simti divpadsmit euro un 94 centi)
vājstrāvu tīklu izbūvei.

3.

Līdzfinansējumu nodrošināt no Alūksnes novada pašvaldības 2016. un 2017.gada
budžeta (aizdevuma) līdzekļiem.
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sēdes protokols Nr.12, 27.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.261

Par projektu “Investīciju piesaiste un līdzdalība veselības veicināšanas pakalpojumu
centra izveidei Alūksnes pilsētā”
Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2016.gadam” 15.panta trešās daļas 5.punktu,
Reģionālās attīstības koordinācijas padomes 23.03.2016. sēdes protokola Nr. 1 2.pielikuma
13.punktu, Ministru kabineta 01.06.2016. rīkojuma Nr. 310 “Par 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” un 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” plānoto finansējuma apmēru un iznākuma rādītājiem otrajai projektu iesniegumu
atlases kārtai” pielikuma 2.punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.
aktualizēto Rīcības plāna 1.4.punktu un Investīciju plāna 2015.-2017.gadam 24.1. punktu,
1. Noteikt pašvaldības projektu “Investīciju piesaiste un līdzdalība veselības veicināšanas
pakalpojumu centra izveidei Alūksnes pilsētā”, ko plānots realizēt ar Eiropas Reģionālā
attīstības fonda līdzfinansējumu (Eiropas Savienības fondu darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. „Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” projektu atlases 2.pasākumā), kā prioritāru.
2. Mērķa sasniegšanai paredzēt pašvaldības finansējumu līdz 1 200 000 EUR (viens miljons
divi simti tūkstoši euro).
3. Projekta īstenošanai nepieciešamos projektēšanas darbus finansēt no Alūksnes novada
pašvaldības 2016. un 2017.gada budžeta (Valsts kases aizdevuma) līdzekļiem.
4. Pēc projektēšanas iepirkuma procedūras pabeigšanas Finanšu nodaļai organizēt
aizdevuma saņemšanu Valsts kasē.
5. Izstrādājot tehnisko dokumentāciju objektam, par pamatu darba uzdevumam ņemt vērā
sagatavoto skiču projektu.
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Alūksnē
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sēdes protokols Nr.12, 28.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.262

Par projektu “Pašvaldības autoceļa “Atte - Lejas” pārbūve”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”, 15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktu,
21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu, Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr. 475
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 18.3.punktu,
Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 1.3.punktu un
Investīciju plāna 2015.-2017.gadam 12.punktu, Alūksnes novada domes 2015.gada 26.marta
lēmumu Nr. 126 “Par Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumu
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un Alūksnes novada domes
2015.gada 27. novembra lēmumu Nr. 375 “Par finansējumu un laika periodu projektu
realizācijai”,
1. Iesniegt projekta “Pašvaldības autoceļa “Atte - Lejas” pārbūve” (turpmāk tekstā –
projekts) iesniegumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku
attīstības programmas pasākuma ”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” atklātajam projektu iesniegumu konkursam.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 124 196,31 EUR (viens simts divdesmit četri
tūkstoši viens simts deviņdesmit seši euro un 31 cents) apmērā, tajā skaitā projekta:
2.1. attiecināmās izmaksas 115 517,34 EUR (viens simts piecpadsmit tūkstoši pieci
simti septiņpadsmit euro un 34 centi), ko sastāda ELFLA finansējums 90%
apmērā jeb 103 965,61 EUR (viens simts trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit pieci
euro un 61 cents) un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā
jeb 11 551,73 EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit viens euro un 73
centi),
2.2. neattiecināmās izmaksas 8678,97 EUR (astoņi tūkstoši seši simti septiņdesmit
astoņi euro un 97 centi).
3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt:
3.1. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 15665,73 EUR (piecpadsmit
tūkstoši seši simti sešdesmit pieci euro un 73 centi), ko sastāda projekta
attiecināmās izmaksas 11 551,73 EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti
piecdesmit viens euro un 73 centi) un projekta neattiecināmās izmaksas
4114,00 EUR (četri tūkstoši viens simts četrpadsmit euro un 00 centi),

3.2. Annas pagasta pārvaldes apstiprinātā budžeta ietvaros finansējumu 4 564,97 EUR
(četri tūkstoši pieci simti sešdesmit četri euro un 97 centi), ko sastāda projekta
neattiecināmās izmaksas 4 564,97 EUR (četri tūkstoši pieci simti sešdesmit četri
euro un 97 centi).
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Kalncempju, Annas un Jaunannas pagastu
pārvalžu vadītāju Vēsmu ČUGUNOVU.
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Alūksnē
2016.gada 28.jūlijā

sēdes protokols Nr.12, 29.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.263
Par projektu “Rīgas ielas pārbūve Alūksnes pilsētā”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu un ņemot vērā Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumu Nr. 173 “Valsts
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”
40.1.punktu, un Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna
2015.-2017.gadam 1.3.punktu,
1. Iesniegt projekta “Rīgas ielas pārbūve Alūksnes pilsētā” (turpmāk tekstā – projekts)
iesniegumu Satiksmes ministrijā valsts autoceļu fonda programmas apakšprogrammas
“Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)” līdzekļu saņemšanai.
2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 533 703,77 EUR (pieci simti trīsdesmit trīs
tūkstoši septiņi simti trīs euro un 77 centi), tajā skaitā projekta attiecināmās izmaksas ir
346 350,75 EUR (trīs simti četrdesmit seši tūkstoši trīs simti piecdesmit euro un 75 centi) un
neattiecināmās izmaksas 187 353,02 EUR (viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši trīs simti
piecdesmit trīs euro un 02 centi) apmērā.
3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
projektam 291 258,24 EUR (divi simti deviņdesmit viens tūkstotis divi simti piecdesmit
astoņi euro un 24 centi) apmērā, ko sastāda 30% no projekta attiecināmajām izmaksām un
projekta neattiecināmās izmaksas, no pašvaldības 2017.gada budžeta (aizdevuma)
līdzekļiem.

Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

