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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.393 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 16. oktobra lēmumā Nr. 369 “Par 

pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu” 

 
Ņemot vērā Dabas aizsardzības pārvaldes 2018. gada 11. oktobra vēstuli 

Nr. 3.15/5209/2018-N “Par apliecinājumu”, kas saņemta un reģistrēta Alūksnes novada 

pašvaldībā 11.10.2018. ar Nr. ANP/1-35/18/3974, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2018. gada 26. oktobra vēstuli Nr. 1-12/207 “Par 

pašvaldības lēmumu, par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu statusa 

piešķiršanu”, kas saņemta un reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 26.10.2018. ar Nr. ANP/1-

35/18/4263, 

izdarīt 2018. gada 16. oktobra lēmumā Nr. 369 “Par pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu” (ārkārtas sēdes protokols Nr. 13, 3.p.) šādus 

grozījumus: 

1. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā: 

“2. ŪSIK kods 42468:03, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar 

novadgrāvja attēlojumu shēmā;”. 

2. Svītrot lēmuma 5. punktu. 

3. Svītrot lēmuma 13. punktu. 

4. Svītrot lēmuma 14. punktu. 

5. Svītrot lēmuma 15. punktu. 

6. Papildināt lēmumu ar 16. punktu un izteikt šādā redakcijā: 

“16. ŪSIK kods 424961:03, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar 

novadgrāvja attēlojumu shēmā.”. 

 

Lēmumu, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās, var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 

 

  

alu
ks

ne
.lv

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/16.11/Melioracijas_sistemas.pdf


 
 

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 

2018. gada 15. novembrī                                  ārkārtas sēdes protokols Nr. 15, 2. p. 
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LĒMUMS Nr.394 

 

Par projektu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 

atjaunošana Alūksnes novada Ziemera pagastā” 

 

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 16.10.2016. lēmumu Nr. 369 “Par pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”, likuma “Par pašvaldībām” 

15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu, Alūksnes novada 

attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017. gadam 1.3. punktu, 

2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 600 “Kārtība, kādā piešķir valsts 

un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos”” 57.6. punktu, 

 

1. Iesniegt projekta „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 

526452:27 atjaunošana Alūksnes novada Ziemera pagastā” iesniegumu (turpmāk – 

projekts) Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk 

- ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumam 

“Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” atklātajam projektu 

konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 25 253 EUR (divdesmit pieci tūkstoši 

divi simti piecdesmit trīs euro), ko sastāda:  

2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb 

22 728 EUR (divdesmit divi tūkstoši septiņi simti divdesmit astoņi euro );  

2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām jeb 

2525 EUR (divi tūkstoši pieci simti divdesmit pieci euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu 2525 EUR (divi tūkstoši pieci simti divdesmit piecu euro) 

apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2019. un 2020. gada budžeta līdzekļiem.  

4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, 

Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu vadītāju Ivetu VĀRTUKAPTEINI. 

 

Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.395 

 

Par projektu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 526271:30 

un 526271:32 atjaunošana Alūksnes novada Zeltiņu pagastā” 

 

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 16.10.2016. lēmumu Nr. 369 “Par pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”, likuma “Par pašvaldībām” 

15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu, Alūksnes novada 

attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017. gadam 1.3 .punktu, 

2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 600 “Kārtība, kādā piešķir valsts 

un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos”” 57.6. punktu, 

 

1. Iesniegt projekta „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 

526271:30 un 526271:32 atjaunošana Alūksnes novada Zeltiņu pagastā” iesniegumu 

(turpmāk – projekts) Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (turpmāk - ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 

pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts 

ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” 

atklātajam projektu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 42 701 EUR (četrdesmit divi tūkstoši 

septiņi simti viens euro), ko sastāda:  

2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb 

38 431 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti trīsdesmit viens euro );  

2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām jeb 

4270 EUR (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu 4270 EUR (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit euro) 

apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2019. un 2020. gada budžeta līdzekļiem.  

4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu, Ilzenes 

un Zeltiņu pagastu pārvalžu vadītāju Ingrīdu SNIEDZI. 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.396 

 

Par projektu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 681473:01 

atjaunošana Alūksnes novada Pededzes pagastā” 

 

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 16.10.2016. lēmumu Nr. 369 “Par pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”, likuma “Par pašvaldībām” 

15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu, Alūksnes novada 

attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017. gadam 1.3. punktu, 

2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 600 “Kārtība, kādā piešķir valsts 

un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos”” 57.6. punktu, 

 

1. Iesniegt projekta „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 

681473:01 atjaunošana Alūksnes novada Pededzes pagastā” iesniegumu (turpmāk – 

projekts) Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk 

- ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumam 

“Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” atklātajam projektu 

konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 62 581 EUR (sešdesmit divi tūkstoši 

pieci simti astoņdesmit  viens euro), ko sastāda:  

2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb 

56 323 EUR (piecdesmit seši tūkstoši trīs simti divdesmit trīs euro );  

2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām jeb 

6258 EUR (seši tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu 6258 EUR (seši tūkstoši divi simti piecdesmit astoņu euro) 

apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2019. un 2020. gada budžeta līdzekļiem.  

4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes un 

Pededzes pagastu pārvalžu vadītāju Daigu VĪTOLU. 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.397 

 

Par projektu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 424961:03 

un 424961:09 atjaunošana Alūksnes novada Mārkalnes pagastā” 

 

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 16.10.2016. lēmumu Nr. 369 “Par pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”, likuma “Par pašvaldībām” 

15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu, Alūksnes novada 

attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017. gadam 1.3. punktu, 

2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 600 “Kārtība, kādā piešķir valsts 

un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos”” 57.6. punktu, 

 

1. Iesniegt projekta „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 

424961:03 un 424961:09 atjaunošana Alūksnes novada Mārkalnes pagastā” iesniegumu 

(turpmāk – projekts) Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (turpmāk - ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 

pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts 

ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” 

atklātajam projektu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 71 378 EUR (septiņdesmit viens 

tūkstotis trīs simti septiņdesmit astoņi euro), ko sastāda:  

2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb 

64 240 EUR (sešdesmit četri tūkstoši divi simti četrdesmit euro );  

2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām jeb 

7138 EUR (septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit astoņi euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu 7138 EUR (septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit astoņu 

euro) apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2019. un 2020. gada budžeta līdzekļiem.  

4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes un 

Pededzes pagastu pārvalžu vadītāju Daigu VĪTOLU. 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.398 

 

Par projektu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424731:42 

atjaunošana Alūksnes novada Malienas pagastā” 

 

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 16.10.2016. lēmumu Nr. 369 “Par pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”, likuma “Par pašvaldībām” 

15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu, Alūksnes novada 

attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017.gadam 1.3. punktu, 

2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 600 “Kārtība, kādā piešķir valsts 

un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos”” 57.6. punktu, 

 

1. Iesniegt projekta „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 

424731:42 atjaunošana Alūksnes novada Malienas pagastā” iesniegumu (turpmāk – 

projekts) Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk 

- ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumam 

“Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” atklātajam projektu 

konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 56 035 EUR (piecdesmit seši tūkstoši 

trīsdesmit pieci euro), ko sastāda:  

2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb 

50 431 EUR (piecdesmit tūkstoši četri simti trīsdesmit viens euro );  

2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām jeb 

5604 EUR (pieci tūkstoši seši simti četri euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu 5604 EUR (pieci tūkstoši seši simti četru euro) apmērā no 

Alūksnes novada pašvaldības 2019. un 2020. gada budžeta līdzekļiem.  

4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes un 

Malienas pagastu pārvalžu vadītāju Intu CINGLERI. 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.399 

 

Par projektu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 42468:03 

atjaunošana Alūksnes novada Kalncempju pagastā” 

 

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 16.10.2016. lēmumu Nr. 369 “Par pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”, likuma “Par pašvaldībām” 

15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu, Alūksnes novada 

attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017. gadam 1.3. punktu, 

2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 600 “Kārtība, kādā piešķir valsts 

un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos”” 57.6. punktu, 

 

1. Iesniegt projekta „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 

42468:03 atjaunošana Alūksnes novada Kalncempju pagastā” iesniegumu (turpmāk – 

projekts) Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk 

- ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumam 

“Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” atklātajam projektu 

konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 28 133 EUR (divdesmit astoņi 

tūkstoši viens simts trīsdesmit trīs euro), ko sastāda:  

2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb 

25 320 EUR (divdesmit pieci tūkstoši trīs simti divdesmit euro );  

2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām jeb 

2813 EUR (divi tūkstoši astoņi simti trīspadsmit euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu 2813 EUR (divi tūkstoši astoņi simti trīspadsmit euro) 

apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2019. un 2020.gada budžeta līdzekļiem.  

4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju, 

Annas un Jaunannas pagastu pārvalžu vadītāju Vēsmu ČUGUNOVU. 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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2018. gada 15. novembrī                                  ārkārtas sēdes protokols Nr. 15, 8. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.400 

 

Par projektu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526261:09 

atjaunošana Alūksnes novada Ilzenes pagastā” 

 

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 16.10.2016. lēmumu Nr. 369 “Par pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”, likuma “Par pašvaldībām” 

15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu, Alūksnes novada 

attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017.gadam 1.3. punktu, 

2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 600 “Kārtība, kādā piešķir valsts 

un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos”” 57.6. punktu, 

 

1. Iesniegt projekta „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 

526261:09 atjaunošana Alūksnes novada Ilzenes pagastā” iesniegumu (turpmāk – 

projekts) Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk 

- ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumam 

“Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” atklātajam projektu 

konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 7 323 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti 

divdesmit trīs euro), ko sastāda:  

2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb 

6 591 EUR (seši tūkstoši pieci simti deviņdesmit viens euro );  

2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām jeb 

732 EUR (septiņi simti trīsdesmit divi euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu 732 EUR (septiņi simti trīsdesmit divu euro) apmērā no 

Alūksnes novada pašvaldības 2019. un 2020. gada budžeta līdzekļiem.  

4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu, Ilzenes 

un Zeltiņu pagastu pārvalžu vadītāju Ingrīdu SNIEDZI. 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.401 

 

Par projektu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424723:23 

atjaunošana Alūksnes novada Annas pagastā” 

 

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 16.10.2016. lēmumu Nr. 369 “Par pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”, likuma “Par pašvaldībām” 

15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu, Alūksnes novada 

attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017.gadam 1.3. punktu, 

2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.600 “Kārtība, kādā piešķir valsts un 

Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos”” 57.6. punktu, 

 

1. Iesniegt projekta „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 

424723:23 atjaunošana Alūksnes novada Annas pagastā” iesniegumu (turpmāk – 

projekts) Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk 

- ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumam 

“Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” atklātajam projektu 

konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 27 370 EUR (divdesmit septiņi 

tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro), ko sastāda:  

2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb 

24 633 EUR (divdesmit četri tūkstoši seši simti trīsdesmit trīs euro );  

2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām jeb 

2737 EUR (divi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit septiņi euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu 2737 EUR (divi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit septiņu 

euro) apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2019. un 2020. gada budžeta līdzekļiem.  

4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju, 

Annas un Jaunannas pagastu pārvalžu vadītāju Vēsmu ČUGUNOVU. 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.402 

 

Par projektu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 52629:168 

atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā” 

 

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 16.10.2016. lēmumu Nr. 369 “Par pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”, likuma “Par pašvaldībām” 

15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu, Alūksnes novada 

attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017. gadam 1.3. punktu, 

2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 600 “Kārtība, kādā piešķir valsts 

un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos”” 57.6. punktu, 

 

1. Iesniegt projekta „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 

52629:168 atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā” iesniegumu (turpmāk – 

projekts) Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk 

- ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumam 

“Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” atklātajam projektu 

konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 8 184 EUR (astoņi tūkstoši viens 

simts astoņdesmit četri euro), ko sastāda:  

2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb 

7366 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti sešdesmit seši euro );  

2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām jeb 

818 EUR (astoņi simti astoņpadsmit euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu 818 EUR (astoņi simti astoņpadsmit euro) apmērā no 

Alūksnes novada pašvaldības 2019. un 2020. gada budžeta līdzekļiem.  

4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu, Ilzenes 

un Zeltiņu pagastu pārvalžu vadītāju Ingrīdu SNIEDZI. 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.403 

 

Par projektu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424691:64 

atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā” 

 

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 16.10.2016. lēmumu Nr. 369 “Par pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”, likuma “Par pašvaldībām” 

15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu, Alūksnes novada 

attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017. gadam 1.3. punktu, 

2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 600 “Kārtība, kādā piešķir valsts 

un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos”” 57.6. punktu, 

 

1. Iesniegt projekta „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 

424691:64 atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā” iesniegumu (turpmāk – 

projekts) Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk 

- ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumam 

“Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” atklātajam projektu 

konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 9801 EUR (deviņi tūkstoši astoņi 

simti viens euro), ko sastāda:  

2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb 

8821 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit viens euro );  

2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām jeb 

980 EUR (deviņi simti astoņdesmit euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu 980 EUR (deviņi simti astoņdesmit euro) apmērā no 

Alūksnes novada pašvaldības 2019. un 2020. gada budžeta līdzekļiem.  

4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu, Ilzenes 

un Zeltiņu pagastu pārvalžu vadītāju Ingrīdu SNIEDZI. 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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