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 29.septembrī

sēdes protokols Nr.15 , 1.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.308

Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā Nr.11
“Par neapbūvēto zemju izmantošanas iespēju izvērtējuma apstiprināšanu”
Izskatot Jaunannas pagasta pārvaldes iesniegumu, kas 29.07.2016. saņemts Alūksnes
novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-33/16/2993, Jaunlaicenes pagasta pārvaldes
iesniegumu, kas 07.09.2016. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/133/16/3505, Jaunlaicenes pagasta pārvaldes iesniegumu, kas 07.09.2016. saņemts Alūksnes
novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-33/16/3506, Malienas pagasta pārvaldes
iesniegumu, kas 13.09.2016. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/133/16/3626, Zeltiņu pagasta pārvaldes iesniegumu, kas 19.09.2016. saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-33/16/3703, par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada
domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā Nr.11, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zemes pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu,
Izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada pašvaldībai īpašumā esošo un piekritīgo,
neapbūvēto zemju izmantošanas iespēju izvērtējumā:
1.

2.

3.

4.

5.

Pašvaldībai īpašumā esošai zemes vienībai “Ūdri 3”, Jaunannas pagastā, Alūksnes
novadā vērtējumu par turpmākās izmantošanas iespēju noteikt - pašvaldības
funkcijas.
Pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai “Sporta laukums”, Jaunlaicenes pagastā,
Alūksnes novadā vērtējumu par turpmākās izmantošanas iespēju noteikt atsavināšana. Prognozētos ienākumus no zemes izmantošanas noteikt - tirgus vērtība
atsavinot.
Pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai “Liepas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā
vērtējumu par turpmākās izmantošanas iespēju noteikt - atsavināšana. Prognozētos
ienākumus no zemes izmantošanas noteikt - tirgus vērtība atsavinot.
Pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai “Silmači 2”, Malienas pagastā, Alūksnes
novadā vērtējumu par turpmākās izmantošanas iespēju noteikt - pašvaldības
funkcijas.
Izslēgt nekustamo īpašumu “Niedrājs”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā no
Alūksnes novada pašvaldībai īpašumā esošo un piekritīgo, neapbūvēto zemju
izmantošanas iespēju izvērtējuma.

6.

Pašvaldībai īpašumā esošai zemes vienībai “Pīlādži”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes
novadā vērtējumu par turpmākās izmantošanas iespēju noteikt - atsavināšana.
Prognozētos ienākumus no zemes izmantošanas noteikt - tirgus vērtība atsavinot.

Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2016.gada 29.septembrī

sēdes protokols Nr.15, 2.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.309

Par dzīvojamās mājas „Stūri 1”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa
īpašumam Nr.5 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez
atlīdzības
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
ceturto daļu, Alsviķu pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 22.03.1999. izziņu
Nr.1042, 31.08.1992. Alūksnes rajona paju sabiedrības „Alsviķi” vienošanos starp paju
sabiedrību „Alsviķi” un [..] par dzīvokļa Nr.5 „Stūros 1”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes
novadā pirkšanu, 07.09.2016. mantojuma apliecību, reģistra Nr.2026, un
ņemot vērā [..] 20.09.2016. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā
20.09.2016. ar Nr. ANP/1-24/16/698 par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
1. Nodot īpašumā bez atlīdzības [..], personas kods [..], zemesgabala „Stūri 1”,
Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3642 006
0334, pie dzīvokļa īpašuma Nr.5 piederošās kopīpašuma 420/3586 domājamās
daļas.
2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 420/3586 domājamo daļu
nodošanu bez atlīdzības [..] īpašumā tiek noslēgta līdz 2016. gada 17. oktobrim.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
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sēdes protokols Nr. 15, 3.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.310

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Lejasšķiņķi 2”, Jaunalūksnes
pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” 24.03.2016.
iesniegumu Nr.1-9/195 „Par dzīvojamās mājas „Lejasšķiņķi 2”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes
novadā izslēgšanu no dzīvojamā fonda”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
24.03.2016. ar Nr.ANP/1-42/16/1207, Jaunalūksnes pagasta pārvaldes 07.04.2016. iesniegumu
Nr.JPP/1-5/16/34 „Par nekustamo īpašumu “Lejasšķiņķi 2”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes
novadā”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.04.2016. ar Nr.ANP/133/16/1372,
secinot to, ka nepieciešamie izdevumi, lai savestu dzīvošanai kārtībā dzīvojamo māju
„Lejasšķiņķi 2”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, bet vēlāk arī administrēšanas un
uzturēšanas izdevumi nav samērojami ar īpašuma faktisko vērtību un izmantošanas iespējām,
pamatojoties uz Civillikuma 927. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 4. panta
otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu,
1. Atzīt, ka Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamā māja „Lejasšķiņķi 2”, Jaunalūksnes
pagastā, Alūksnes novadā nav derīga dzīvošanai.
2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Lejasšķiņķi 2”,
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3656 008 0158, kas sastāv no
zemes gabala 1,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 3656 008 0158, dzīvojamās mājas,
kadastra apzīmējums 3656 008 0158 001, un kūts, kadastra apzīmējums 3656 008 0158
002.
3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
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sēdes protokols Nr. 15, 4.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.311

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Alūksnes novada pašvaldībā 30.06.2016. saņemts un reģistrēts ar Nr. MLPP/1-6/16/38
Vidzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Mārītes RATENIECES 21.06.2016. akts Nr.1442, par
mantojuma lietas izbeigšanu uz 22.10.2005. mirušā [..], personas kods [..], atstāto mantojumu –
nekustamo īpašumu „Kauliņi”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3674 007 0043.
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. Šī 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 22.10.2005. Pēc [..] nāves atklājās mantojums uz
nekustamo īpašumu “Kauliņi”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā. Viss īpašums sastāv no
zemesgabala, kadastra apzīmējums 3674 007 0043, 5,3 ha platībā, par kuru aprēķināts
nekustamā īpašuma nodoklis. Mantojuma pieņemšanas termiņš beidzās 09.06.2016. Noteiktajā
mantojuma pieteikšanās termiņā mantinieki nav pieteikušies, atstātais mantojums atzīts par
bezmantinieka mantu un saskaņā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt valstij. Saskaņā ar Vidzemes
apgabaltiesas zvērināta notāra Mārītes RATENIECES 21.06.2016. aktu Nr.1442 mantojuma lieta
ir izbeigta. Mantojuma lietā Alūksnes novada pašvaldības Mālupes pagasta pārvalde iesniegusi
kreditora pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu. [..] nekustamā īpašuma nodokļa
parāds par nekustamo īpašumu “Kauliņi”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs
3674 007 0043, kopsummā sastāda 244,16 EUR (divi simti četrdesmit četri euro un 16 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 244,16 EUR (divi simti četrdesmit
četri euro un 16 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparāds par zemi 147,18 EUR (viens simts
četrdesmit septiņi euro un 18 centi) un nokavējuma nauda 96,98 EUR (deviņdesmit seši
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 priekšsēdētājs
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Alūksnē
2016.gada 29.septembrī

sēdes protokols Nr. 15, 5.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.312

Par saistošo noteikumu Nr.19/2016
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā 2017. gadā”
izdošanu
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 9.¹ punktu,
1. panta 2.1 daļu, 3. panta 1.4 un 1.6 daļu, 9. panta otro daļu,
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19/2016 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Alūksnes novadā 2017. gadā” un to paskaidrojuma rakstu.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2016.gada 29.septembrī

sēdes protokols Nr. 15, 6.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.313

Par konkursa “Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss” nolikuma
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10.punktu, 21. panta
pirmās daļas 23.punktu,
1. Apstiprināt Projektu konkursa “Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss”
nolikumu.
2. Konkursa finansēšanu nodrošināt no pašvaldības 2016. gada budžeta līdzekļiem
3. Noteikt Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecibu specialisti Evitu APLOKU kā
atbildīgo personu par konkursa izsludināšanu laikrakstos “Malienas Ziņas”, “Alūksnes
ziņas” un pašvaldības interneta mājas lapā www.aluksne.lv
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2016.gada 29.septembrī

sēdes protokols Nr. 15, 7.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.314
Par atļauju Aivitai MĀSĒNAI savienot amatus

1.

2.

Izskatījusi Aivitas MĀSĒNAS 24.08.2016. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā 24.08.2016. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-47/16/3309), kurā viņa lūdz atļauju
savienot valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas locekles,
amatu ar Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas teritorijas plānotājas
darbu un ar valdes priekšsēdētājas darbību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Alūksnes
PMK”, Alūksnes novada dome konstatē:
1.1. Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikuma 14.punktu, Alūksnes novada dome
atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai, no deputātiem un Alūksnes novada
iedzīvotājiem, izveido komisijas, tajā skaitā – saskaņā ar nolikuma 14.3.punktu – Zemes
lietu komisiju. Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisija ir izveidota un
ievēlēta uz domes pilnvaru laiku. Šīs komisijas galvenais uzdevums ir realizēt
pašvaldībai noteikto uzdevumu – nodrošināt zemes reformas realizēšanu, kā arī risināt
jautājumus, kas saistīti ar zemes īpašumiem Alūksnes novada teritorijā. Saskaņā ar
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā –
Likums) 4. panta otro daļu, pašvaldības zemes komisijas loceklis ir valsts amatpersona.
1.2. Saskaņā ar 29.07.2011. darba līgumu Nr.27 A.MĀSĒNA strādā Alūksnes novada
pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļā par teritorijas plānotāju. Vērtējot teritorijas
plānotāja galvenos uzdevumus – organizēt vadīt un piedalīties teritorijas plānojuma,
apbūves noteikumu un detalplānojumu izstrādē Likuma izpratnē, secināms, ka
A.MĀSĒNA, veicot Alūksnes novada pašvaldības teritorijas plānotāja amata
pienākumus, nav valsts amatpersona.
1.3. Iesniegumā A.MĀSĒNA ir norādījusi, ka viņa ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“ALŪKSNES PMK” valdes priekšsēdētāja.
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
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 Zemes lietu komisijas 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.
Atbilstoši Likuma 7. panta sestās daļas 4.punktam, Zemes lietu komisijas loceklis, kā valsts
amatpersona, var savienot amatpersonas amatu ar citu amatu, ja šī 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 A.MĀSĒNAI savienot valsts amatpersonas
amatu.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas locekļa amata un Alūksnes novada
pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas un teritorijas plānotāja darba pienākumus, kā
arī saņemot A.MĀSĒNAS 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 viņas, radinieku
vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka amatu savienošana nav
pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu
komisijas locekļa 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,

3.

4.

5.

6.

7.

atļaut Aivitai MĀSĒNAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības
Zemes lietu komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un
attīstības nodaļas teritorijas plānotājas darbu un sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“ALŪKSNES PMK” valdes priekšsēdētājas darbu.
Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
8. panta 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.
1

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 Administratīvās komisijas locekļa amata pildīšanu ar
Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas jurista darbu vai saimniecisko

darbību sniedzot juridiskos pakalpojumus, 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 priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2016.gada 29.septembrī

sēdes protokols Nr. 15, 8.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.315

Par īslaicīgas nomas maksas noteikšanu Kalncempju pagastā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta “b”
apakšpunktu, Alūksnes novada pašvaldības noteikumu Nr. 3/2014 “Par kārtību, kādā tiek
atsavināti un iznomāti pašvaldības nekustamie īpašumi” 18.punktu un VAS “Latvijas pasts”
15.08.2016. iesniegumu, kas reģistrēts Kalncempju pagasta pārvaldē ar Nr. KPP 1-6/16/20 “Par
pasta pakalpojumu sniegšanas vietu Kalncempju pagastā”,
1. Apstiprināt maksu par īslaicīgu nomu Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju pagasta
pārvaldes telpās “Cempjos 2”, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā – VAS “Latvijas
pastam” 0,02 EUR/m2 stundā (bez pievienotās vērtības nodokļa).
2. Lēmuma izpildi nodrošina Kalncempju pagasta pārvalde.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2016. gada 3. oktobri.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2016.gada 29.septembrī

sēdes protokols Nr. 15, 9.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.316

Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.06.2015. lēmumā Nr. 217 „Par siltumapgādes
maksas noteikšanu Liepnas internātpamatskolā”
Izskatot Liepnas internātpamatskolas 20.09.2016. iesniegumu Nr. LIPSK/1-12/16/79,
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 20.09.2016. ar Nr. ANP/1-42/16/3706, ar ierosinājumu
noteikt maksu Liepnas internātpamatskolas ražotajai un piegādātajai siltumenerģijai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta d) apakšpunktu,
Pievienotās vērtības nodokļa likuma 55.pantu,
1. Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 25.06.2015. lēmumā Nr.217 „Par
siltumapgādes maksas noteikšanu Liepnas internātpamatskolā, izsakot 1.punktu jaunā
redakcijā:
1.Apstiprināt maksu par Liepnas internātpamatskolas piegādāto siltumenerģiju 18
dzīvokļu mājai „Skolotāju māja-1”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā:
1.1. fiziskām personām – 44,73 EUR/MWh (četrdesmit četri euro un 73 centi), maksa
apliekama ar pievienotās vērtības nodokli 12% apmērā;
1.2. juridiskām personām – 44,73 EUR/MWh (četrdesmit četri euro un 73 centi), maksa
apliekama ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2016. gada 1. oktobrī
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2016.gada 29.septembrī

sēdes protokols Nr. 15, 10.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.317

Par grozījumiem Alūksnes novada 26.09.2013. lēmumā Nr.425 “Par Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumiem”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta „a” un “g”
apakšpunktu,
Izdarīt šādus grozījumus Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumu
cenrādī:
1. 1.1.1. punktā skaitli “6,20” aizstāt ar skaitli “9,43”;
2. Papildināt ar 1.1.3. punktu šādā redakcijā:
Vienība

Nr.p.k.

Pakalpojums

1.1.3.

Personai, kas iemitināta ar kompetentas persona
pašvaldības
institūcijas
lēmumu
par
nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu (uz
laiku līdz vienam mēnesim)

Cena bez
PVN
(EUR)
1,04*

PVN
likme
21%
piemēro

*minimālais pakalpojuma saturs

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2016.gada 29.septembrī

sēdes protokols Nr. 15, 11.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.318

Par līdzfinansējumu biedrībai „Liepna - manas mājas”
Izskatot biedrības „Liepna - manas mājas” pieteikumu par projektu “Liepnas bērnu un
jauniešu atpūtai”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.08.2016. ar Nr. ANP/1-41/16/3328,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem” 1.4.3., 1.9.2., 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma
67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 14.09.2016. lēmumu, protokols Nr.9,
1.punkts,
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Liepna - manas mājas”, reģistrācijas Nr. 40008213185,
projekta “Liepnas bērnu un jauniešu atpūtai” realizācijai 221,98 EUR (divi simti divdesmit viena
euro un 98 centu) apmērā.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību par atbalstītā projekta
realizēšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2016.gada 29.septembrī

sēdes protokols Nr. 15, 12.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.319

Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes novada pensionāru apvienība”
Izskatot biedrības „Alūksnes novada pensionāru apvienība” pieteikumu par projektu
“Starptautiskās veco ļaužu dienas sajūtu pasākums “Savējie starp savējiem””, reģistrēts Alūksnes
novada pašvaldībā 25.08.2016. ar Nr. ANP/1-41/16/3336,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem” 1.4.2., 1.9.2., 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma
67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 14.09.2016. lēmumu, protokols Nr.9,
2.punkts,
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes novada pensionāru apvienība”, reģistrācijas
Nr. 40008092677, projekta “Starptautiskās veco ļaužu dienas sajūtu pasākums “Savējie starp
savējiem”” realizācijai 600,00 EUR (seši simti euro) apmērā.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību par atbalstītā projekta
realizēšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2016.gada 29.septembrī

sēdes protokols Nr. 15, 13.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.320

Par līdzfinansējumu biedrībai „Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris “Slieksnis””
Izskatot biedrības „Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris “Slieksnis”” pieteikumu par
projektu „Marka Komoleti situācijkomēdijas “Pidžama sešiem” un Džona Patrika komēdijas
“Dārgā Pamela” vizuālais noformējums ATT “Slieksnis” iestudējumā”, reģistrēts Alūksnes
novada pašvaldībā 17.08.2016. ar Nr. ANP/1-41/16/3219,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem” 1.4.2., 1.9.2., 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma
67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 14.09.2016. lēmumu, protokols Nr.9,
3.punkts,
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris “Slieksnis””,
reģistrācijas Nr. 40008037764, projekta „Marka Komoleti situācijkomēdijas “Pidžama sešiem”
un Džona Patrika komēdijas “Dārgā Pamela” vizuālais noformējums ATT “Slieksnis”
iestudējumā” realizācijai 600,00 EUR (seši simti euro) apmērā.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību par atbalstītā projekta
realizēšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
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Alūksnē
2016.gada 29.septembrī

sēdes protokols Nr. 15, 14.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.321

Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes pilsētas Pensionāru biedrība “Sudrabs””
Izskatot biedrības „Alūksnes pilsētas Pensionāru biedrība “Sudrabs”” pieteikumu par
projektu „Plašāk atveram durvis”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 24.08.2016. ar
Nr. ANP/1-41/16/3307,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem” 1.4.2., 1.9.2., 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma
67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 14.09.2016. lēmumu, protokols Nr.9,
4.punkts,
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes pilsētas Pensionāru biedrība “Sudrabs””,
reģistrācijas Nr. 440008186760, projekta „Plašāk atveram durvis” realizācijai 300,00 EUR (trīs
simti euro) apmērā.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību par atbalstītā projekta
realizēšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
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Alūksnē
2016.gada 29.septembrī

sēdes protokols Nr. 15, 15.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.322

Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes un Apes novada fonds”
Izskatot biedrības „Alūksnes un Apes novada fonds” pieteikumu par projektu „Grāmatas
“Dzidras Ezergailes ex libri” sagatavošana”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.08.2016.
ar Nr. ANP/1-41/16/3330,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem” 1.4.2. apakšpunktu, 1.9.2., 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa
likuma 67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 14.09.2016. lēmumu, protokols Nr.9,
5.punkts,
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes un Apes novada fonds”, reģistrācijas
Nr. 40008090271, projekta „Grāmatas “Dzidras Ezergailes ex libri” realizācijai 600,00 EUR
(seši simti euro) apmērā.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību par atbalstītā projekta
realizēšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2016.gada 29.septembrī

sēdes protokols Nr. 15, 16.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.323

Par līdzfinansējumu biedrībai
„Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība”
Izskatot biedrības „Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība” pieteikumu
par projektu „Ernsts Gliks – tilts starp Alūksni un Wettinu”, reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 25.08.2016. ar Nr. ANP/1-41/16/3324,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem” 1.4.2., 1.9.2., 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma
67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 14.09.2016.2016. lēmumu, protokols Nr.9,
6.punkts,
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta
biedrība”, reģistrācijas Nr. 50008042201, projekta „Ernsts Gliks – tilts starp Alūksni un
Wettinu” realizācijai 600,00 EUR (seši simti euro) apmērā.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību par atbalstītā projekta
realizēšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
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Alūksnē
2016.gada 29.septembrī

sēdes protokols Nr. 15, 17.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.324

Par daļēju līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes Invalīdu biedrība”
Izskatot biedrības „Alūksnes Invalīdu biedrība” 22.08.2016. pieteikumu par projektu „Prieks
darīt, prieks dzīvot”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 22.08.2016. ar Nr. ANP/141/16/3271, secināts, ka
Biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu 595,00 EUR (pieci simti deviņdesmit pieci euro).
Biedrības līdzfinansējums sastāda 595,00 EUR (pieci simti deviņdesmit pieci euro) vai 50 % no
projekta kopīgām izmaksām – 1190,00 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit euro).
Izvērtējot biedrības pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, konstatēts, ka pasākuma
mērķis un uzdevumi ir dot iespēju invalīdiem satikties, dalīties savā dzīves pieredzē. Aktivitātē
paredzēts noorganizēt galda spēļu apmācības, Starptautisko invalīdu dienu, Ziemassvētku
pasākumu un nodrošināt mēģinājumu procesu teātra pulciņam. Pēc projekta pieteikumā rakstītā
saprotams, ka Starptautiskā invalīdu diena un Ziemassvētku pasākums būs saviesīga rakstura
notikums, kuru mērķis ir satikties un bagātināties ar pozitīvām emocijām.
Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par Alūksnes
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”
1.6.11.apakšpunkts nosaka, ka līdzfinansējums netiek piešķirts saviesīgam pasākumam,
1.6.12. apakšpunkts nosaka, ka netiek atbalstīts projekts, kura mērķis nav vērsts uz paliekošu
rezultātu. Līdz ar to atbalstāmas aktivitātes, kas saistās ar Galda spēļu apmācību - telpu īre,
programmas izstrāde un kancelejas izdevumi.
Ņemot vērā Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem” 1.6.11., 1.6.12. apakšpunktu, 3.6.2. apakšpunktu, Administratīvā
procesa likuma 67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 14.09.2016. lēmumu,
protokols Nr.9, 7.punkts,
1. Piešķirt daļēju līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes Invalīdu biedrība”, reģistrācijas
Nr. 40008093244, projekta „Prieks darīt, prieks dzīvot” realizācijai 115,00 EUR (viens simts
piecpadsmit euro) apmērā Galda spēļu apmācībai - pieredzes apmaiņai.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību par atbalstītā projekta
realizēšanu.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2016.gada 29.septembrī

sēdes protokols Nr. 15, 18.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.325

Par daļēju līdzfinansējumu biedrībai „Ilzenes attīstībai”
Izskatot biedrības “Ilzenes attīstībai” pieteikumu par projektu „Ražas diena Ilzenē”
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.08. 2016. ar Nr. ANP/1-41/16/3325, konstatēts:
Biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu 540,00 EUR (pieci simti četrdesmit euro).
Biedrības līdzfinansējums sastāda 560,00 EUR (pieci simti sešdesmit euro) vai 50,90 % no
projekta kopīgām izmaksām – 1100,00 EUR (viens tūkstotis viens simts euro).
Izvērtējot biedrības pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, konstatēts, ka pasākuma
mērķis un uzdevumi ir veicināt starppaaudžu saikni un saliedētību, iemūžināt vēsturi, izveidojot
fotogrāmatu, pateikties lauksaimniekiem par ieguldījumu un paveikto Ilzenes vides veidošanā, ar
projekta palīdzību iegūt līdzekļus tieši pasākuma mākslinieciskajam noformējumam, piesaistot
amatierkolektīvus un mūziķu grupu. Līdz ar to projektam ir saviesīga pasākuma pazīmes.
Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par Alūksnes
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”
1.6.11. apakšpunkts nosaka, ka finansējums netiek piešķirts saviesīgam pasākumam.
Atbalstāmas aktivitātes, kas saistās ar pasākuma dokumentēšanu, fotogrāmatas iegādi un izveidi,
pasākuma scenārija izstrādi un vadīšanu.
Ņemot vērā augstāk minēto, Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem” 1.6.12. un 3.6.2. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu,
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 14.09.2016. lēmumu, protokols Nr.9, 8.punkts,
1. Piešķirt daļēju līdzfinansējumu biedrībai „Ilzenes attīstībai”, reģistrācijas
Nr.50008134281, projektam “Ražas diena Ilzenē” 240,00 EUR (divi simti četrdesmit euro)
apmērā pasākuma vadīšanai, scenārija izstrādei, pasākuma dokumentēšanai, fotogrāmatas
izveidei, iegādei un transporta izdevumiem.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību par atbalstītā
projekta realizēšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2016.gada 29.septembrī

sēdes protokols Nr. 15, 19.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.326

Par biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” projektu
Izskatot biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” pieteikumu par projektu
„Grāmatas “Šalc Tālavas un Dzimtenes sili” tulkošana angļu valodā (176 lpp.)”, reģistrēts
Alūksnes novada pašvaldībā 17.08.2016. ar Nr. ANP/1-41/16/3219, konstatēts:
Biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu 600,00 EUR (seši simti euro). Biedrības
līdzfinansējums sastāda 600,00 EUR (seši simti četrdesmit euro) vai 50 % no projekta kopīgām
izmaksām – 1200,00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro).
Izvērtējot biedrības pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, konstatēts, ka pasākuma
mērķis un uzdevumi ir iepazīstināt ārzemju lasītājus ar vēsturiskajiem notikumiem Alūksnē no
1945. gada līdz 1949. gadam un līdz 2016. gada 1. decembrim iztulkot 176 lapaspušu apjomīgās
grāmatas 90 lapaspuses.
Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par Alūksnes
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 1. 2. punkts
nosaka, ka šo noteikumu mērķis ir veicināt biedrību aktivitāti uz sabiedrības interešu
apmierināšanu vērstu projektu realizēšanā un pilsoniskas sabiedrības attīstību Alūksnes novadā.
Projekts nerada pārliecību, ka tā realizēšana veicinās pilsoniskās sabiedrības attīstību novadā un
ka mērķauditorija, kurai tiks dāvātas grāmatas, būs pietiekama, lai projekts tiktu uzskatīts par
nozīmīgu Alūksnes novadam, kā to nosaka noteikumu 1.4.punkts. Bez tam projekta pieteikumā
minēts, ka projekts jau tiek realizēts no 01.05.2016. Pašvaldība nevar piešķirt līdzfinansējumu
par projektu, kura aktivitātes jau tiek veiktas pirms lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma
piešķiršanu.
Ņemot vērā augstāk minēto, Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem” 1.2., 1.6.8., 1.6.12. un 3.6.3. apakšpunktu, Administratīvā procesa
likuma 67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 14.09.2016. lēmumu, protokols Nr.9,
14.punkts,
Noraidīt biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” pieteikumu projektam
“Grāmatas “Šalc Tālavas un Dzimtenes sili” tulkošana angļu valodā (176 lpp.)” un nepiešķirt
līdzfinansējumu projekta realizācijai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2016.gada 29.septembrī

sēdes protokols Nr. 15, 20.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.327

Par Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes projektu
Izskatot Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes pieteikumu par projektu “E.Glika un
Alūksnes devums Eiropai (gatavošanās reformācijas 500 gadu atcerei)”, reģistrēts Alūksnes
novada pašvaldībā 25.08.2016. ar Nr. ANP/1-41/16/3332, konstatēts:
Draudze lūdz piešķirt līdzfinansējumu 599,80 EUR (pieci simti deviņdesmit deviņi euro
un 80 centi). Draudzes līdzfinansējums sastāda 654,41 EUR (seši simti piecdesmit četri euro un
41 cents) vai 52,18 % no projekta kopīgām izmaksām – 1254,21 EUR (viens tūkstotis divi simti
piecdesmit četri euro un 21 cents).
Izvērtējot draudzes pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, konstatēts, ka pasākuma
mērķis un uzdevumi ir veicināt Alūksnes kā pirmās latviešu valodas Bībeles tulkojuma vietas
atpazīstamību un nozīmību Latvijā un Eiropā, izveidojot bukletu, veicot pētniecisko darbību,
ozolu stādīšanas vietas izvēli, iegādāties muzeja funkcijām atbilstošu datortehniku. Pašvaldības
līdzfinsējums lūgts datora un Microsoft Office programmatūras iegādei Bībeles muzeja funkciju
nodrošināšanai.
Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par Alūksnes
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”
1.6.2.punkts nosaka, ka finansējums netiek piešķirts pretendentu uzturēšanas (darbības) izmaksu
segšanai, t.sk. pretendentu administrācijas izdevumiem. Datora un programmas iegāde būs vērsta
tikai uz pašas draudzes interesēm, kas neatbilst noteikumu 1.2. punktam, kas nosaka, ka
noteikumu mērķis ir veicināt biedrību aktivitāti uz sabiedrības interešu apmierināšanu vērstu
projektu realizēšanu un pilsoniskas sabiedrības attīstību Alūksnes novadā.
Ņemot vērā augstāk minēto, Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem” 1.2. punktu, 1.6.2. un 3.6.3. apakšpunktu, Administratīvā procesa
likuma 67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 14.09.2016. lēmumu, protokols Nr.9,
10.punkts,
Noraidīt Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes, reģistrācijas Nr. 90000380953,
pieteikumu projektam “E.Glika un Alūksnes devums Eiropai (gatavošanās reformācijas 500 gadu
atcerei)” un nepiešķirt līdzfinansējumu projekta realizācijai.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2016.gada 29.septembrī

sēdes protokols Nr. 15, 21.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.328

Par biedrības „Ūdens motosporta klubs „Nordost”” projektu
Izskatot biedrības „Ūdens motosporta klubs „Nordost”” pieteikumu par projektu „Mēs –
Alūksnes ezera bērni”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.08.2016. ar Nr.ANP/141/16/3327 un projekta grozījumiem, reģistrēti Alūksnes novada pašvaldībā 20.09.2016. ar
Nr.ANP/1-41/16/3712,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012
„Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem
projektiem (pasākumiem)” 1.4.1.apakšpunktu, 1.8.punktu, 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā
procesa likuma 67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 14.09.2016.
lēmumu, protokols Nr. 9, 11. punktu,
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Ūdens motosporta klubs „Nordost””, reģistrācijas
Nr.50008093551, projekta „Mēs-Alūksnes ezera bērni” realizācijai 600 EUR (seši
simti euro) apmērā.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma
noslēgšanu ar biedrību par atbalstītā projekta realizēšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2016.gada 29.septembrī

sēdes protokols Nr. 15, 22.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.329
Par biedrības „Radošo ideju centrs” projektu

Izskatot biedrības „Radošo ideju centrs” pieteikumu par projektu „Manas saknes
Alūksnē”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.08.2016. ar Nr. ANP/1-41/16/3331,
konstatēts:
Biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu 450,00 EUR (četri simti piecdesmit euro).
Biedrības līdzfinansējums sastāda 450,00 EUR (četri simti piecdesmit euro) vai 50 % no
projekta kopīgām izmaksām – 900,00 EUR (deviņi simti euro).
Izvērtējot biedrības pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, konstatēts, ka pasākuma
mērķis un uzdevumi ir popularizēt Alūksni ar jauniešu radītu animācijas stāstu „Manas saknes
Alūksnē”.
Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par Alūksnes
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 1.8. punkts
nosaka, ka pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt pretendents, kura
pieteiktais projekts tiek realizēts Alūksnes novadā. Īstenojot projektu „Manas saknes Alūksnē”,
plānots iesaistīt arī Apes novada bērnus un pretendenta līdzfinansējumu ieguldīt apgaismojuma
uzlabošanai Radošo ideju centrā Apē.
Ņemot vērā augstāk minēto, Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem” 1.2., 1.6., 1.8. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu,
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 14.09.2016. lēmumu, protokols Nr.9, 12.punkts,
Noraidīt biedrības „Radošo ideju centrs” pieteikumu projektam “Manas saknes Alūksnē”
un nepiešķirt līdzfinansējumu projekta realizācijai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2016.gada 29.septembrī

sēdes protokols Nr. 15, 23.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.330
Par apbalvojumu piešķiršanu

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 28.03.2013. nolikuma Nr.3/2013 „Par Alūksnes
novada pašvaldības apbalvojumiem” 47.punktu un Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma
,,Pagodinājums izglītībā” komisijas 07.09.2016. lēmumu, protokols Nr.1,
1. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu „Pagodinājums izglītībā” šādiem
pedagogiem:
1.1. nominācijā „Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem”
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotājai Dacei BĪBEREI, personas kods [..], un
naudas balvu 400,-EUR;
1.2. nominācijā „Par radošumu un sasniegumiem audzināšanas darbā” Alūksnes pirmsskolas
izglītības iestādes „Sprīdītis” skolotājai Gitai SELGAI, personas kods [..], un naudas balvu
200,-EUR un Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” skolotājai Indrai
FRUNZAI, personas kods [..], un naudas balvu 200,-EUR;
1.3. nominācijā „Par radošumu un sasniegumiem interešu izglītībā” Alūksnes Bērnu un
jauniešu centra skolotājam Ivaram VĪKSNAM, personas kods [..], un naudas balvu 400,EUR.
2. Naudas balvu izmaksāt no Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 2016. gadam
apstiprinātā budžeta līdzekļiem.
Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.331

Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai
Izskatot Mārkalnes pagasta pārvaldes 05.09.2016. iesniegumu Nr.MRPP/1-5/16/93 “Par
finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 06.09.2016. ar Nr.ANP/133/16/3466,
ņemot vērā Alūksnes novada domes 26.02.2015. lēmumu Nr.90 “Par Mārkalnes
pamatskolas likvidāciju” (sēdes protokols Nr.5, 1.punkts) un Alūksnes novada domes Finanšu
komitejas 22.09.2016. lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 9.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punktu un 21. panta
pirmās daļas 2.punktu un 23.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu,
1.

Piešķirt finansējumu 6000,00 EUR (seši tūkstoši euro) apmērā Mārkalnes pagasta skolēnu
pārvadājumu nodrošināšanai.

2.

Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2016. gadam
apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus, no valdības funkcijas koda 096117 „Alūksnes
novada skolēnu pārvadājumu rezerves fonds” uz valdības funkcijas kodu 096110
„Mārkalnes pagasta skolēnu pārvadājumi” par lēmuma 1.punktā minēto summu.

Domes priekšsēdētājs
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Par līdzekļu pārkārtošanu Mārkalnes pagasta pārvaldei
Izskatot Mārkalnes pagasta pārvaldes 12.09.2016. iesniegumu Nr.MRPP/1-5/16/94 “Par
finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.09.2016. ar Nr.ANP/133/16/3585,
ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 22.09.2016. lēmumu (sēdes
protokols Nr.9, 8.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,

1.

Piešķirt papildus finansējumu 4852,00 EUR (četri tūkstoši astoņi simti piecdesmit divi euro)
apmērā Mārkalnes pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma “Pūcītes”, Mārkalnes pagastā,
Alūksnes novadā ēkas un teritorijas uzturēšanai 2016. gadā.

2.

Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2016. gadam
apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus, no valdības funkcijas koda 092290 „Mārkalnes
pamatskola” uz valdības funkcijas kodu 06111 „Mārkalnes komunālā saimniecība” par
lēmuma 1.punktā minēto summu.

3.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

Domes priekšsēdētājs
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Par Mārkalnes pamatskolai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada
pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2016. gadam” 2.punktu un 4.pielikumu,
Ministru Kabineta 19.01.2016. Noteikumu Nr.41 „Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē
mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm” 4. un 5.punktu, Izglītības un zinātnes ministrijas
20.04.2016. rīkojumu Nr.151 „Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts
budžeta līdzekļu sadali pašvaldībām 2016.gadam”,
ņemot vērā Alūksnes novada domes 26.02.2015. lēmumu Nr.90 “Par Mārkalnes
pamatskolas likvidāciju” (sēdes protokols Nr.5, 1.punkts) un Izglītības pārvaldes 07.09.2016.
iesniegumu Nr.IZP/0119/16/106 “Par izglītības iestādes izvēli”, kas reģistrēta Alūksnes novada
pašvaldībā 07.09.2016. ar Nr.ANP/1-42/16/3509,
1. Mārkalnes pamatskolai piešķirto valsts budžeta finansējumu mācību literatūras un/vai mācību
līdzekļu iegādei 2016. gadam, kas tika sadalīta ar Alūksnes novada domes 26.05.2016.
lēmumu Nr.189 “Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības
izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei” pārdalīt proporcionāli
uzņemto Mārkalnes pamatskolas izglītojamo skaitam citām Alūksnes novada pašvaldības
izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās
pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, kurās tika uzņemti
likvidētās Mārkalnes pamatskolas izglītojamie.
2. Apstiprināt 1.punktā minēto valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības
izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās
pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, saskaņā ar
pielikumu.
Domes priekšsēdētājs
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Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g”
apakšpunktu, Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 2., 9. un
10.punktu,
ņemot vērā Izglītības pārvaldes 08.09.2016. iesniegumu Nr.IZP/01-19/16/108 “Par
atbrīvošanu no maksas”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.09.2016. ar Nr.ANP/142/16/3513,
1. Apstiprināt viena skolēna izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības pamata un
vispārizglītojošo izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2016.gada 1.septembra:
1.1.
Alūksnes pilsētas sākumskolā 29,36 EUR;
1.2.
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 77,76 EUR;
1.3.
Alūksnes novada vidusskolā 45,00 EUR;
1.4.
Strautiņu pamatskolā 108,50 EUR;
1.5.
Ilzenes pamatskolā 103,75 EUR;
1.6.
Bejas pamatskolā 60,54 EUR;
1.7.
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā 70,74 EUR;
1.8.
Jaunlaicenes pamatskolā 79,44 EUR;
1.9.
Liepnas vidusskolā 109,11 EUR;
1.10. Malienas pamatskolā 64,47 EUR;
1.11. Mālupes pamatskolā 105,21 EUR;
1.12. Pededzes pamatskolā 65,73 EUR;
1.13. Ziemeru pamatskolā 128,57 EUR,
saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt viena audzēkņa izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2016.gada 1.septembra:
2.1. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 150,00 EUR;
2.2. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” 132,59 EUR;
2.3. Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” 204,95 EUR;
2.4. Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pūcīte” 163,73 EUR,
saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Apstiprināt viena skolēna izmaksas par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
internāta sniegtajiem pakalpojumiem (gultas vietu) 77,79 EUR mēnesī no 2016.gada
1.septembra, saskaņā ar 3.pielikumu.
4. Atbrīvot no Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta izmantošanas izdevumu
samaksas izglītojamos, kas mācās Alūksnes novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs.
Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr.15, 28.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.335

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.413 „Par amata vietām
un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”
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sēdes protokols Nr.15, 29.p.
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LĒMUMS Nr.336

Par līdzekļu piešķiršanu pedagogu darba samaksas
un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Ministru kabineta
05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”,
ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu tīklu, Alūksnes
novada pašvaldības 25.08.2016. noteikumu Nr.3/2016 “Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju
Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 12.punktu, Alūksnes novada domes
27.09.2012. lēmumu Nr.320 “Par interešu izglītības programmas “Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas pūtēju orķestris” finansēšanu”, Alūksnes novada domes 25.08.2016. lēmumu Nr.285
“Par atbalstu un līdzekļu pārdali Alūksnes bērnu un jauniešu centram jaunatnes lietu speciālista
pienākumu veikšanai”, Alūksnes novada domes 25.08.2016. lēmumu Nr.286 “Par pirmsskolas
izglītības pedagoģisko darbinieku mēneša darba algu”,
1.

Piešķirt papildus finansējumu 63 401,00 EUR (sešdesmit trīs tūkstoši četri simti viena euro)
apmērā Alūksnes novada pašvaldības vispārējās un interešu izglītības iestāžu administrācijas
un pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
palielinājumam 2016.gadam, saskaņā ar pielikumu.

2.

Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2016.gadam
apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda:
2.1. 091510 „Pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu rezerve” uz attiecīgas
izglītības iestādes valdības funkcijas kodu par 53 450,00 EUR,
2.2. 09580 “Pašvaldības finansējums – mazpulki” uz attiecīgas izglītības iestādes valdības
funkcijas kodu par 1 881,00 EUR,
2.3. 09590 “Pašvaldības finansējums – sporta interešu izglītības programmas” uz attiecīgas
izglītības iestādes valdības funkcijas kodu par 6 446,00 EUR,
2.4. 092290 “Mārkalnes pamatskola” uz attiecīgas izglītības iestādes valdības funkcijas
kodu par 1 624,00 EUR.

Domes priekšsēdētājs
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Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem
avārijas situācijas likvidēšanai – caurtekas remontam
Izskatot Pašvaldības aģentūras “SPODRA” 26.09.2016. iesniegumu Nr.SPO/1-5/16/126
“Par caurtekas avārijas situācijas likvidēšanu Ziemeru ielā, Alūksnē”, kas reģistrēts Alūksnes
novada pašvaldībā 26.09.2016. ar Nr.ANP/1-42/16/3780,
ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizēto Rīcības
plāna 2015.-2017.gadam 1.3. 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 2.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 5893,00 EUR (pieci
tūkstoši astoņi simti deviņdesmit trīs euro) apmērā avārijas situācijas likvidēšanai –
caurtekas remontam Ziemeru ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā.
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 045112 valdības funkciju valdības funkciju kodu
“Alūksnes pilsētas satiksmes drošības pasākumi”.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr.15, 31.p.
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Par saistošo noteikumu Nr.20/2016
„Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.5/2016 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2016.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.20/2016 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes
2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 „Par Alūksnes novada pašvaldības
budžetu 2016.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu.

Domes priekšsēdētājs
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