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LĒMUMS Nr. 404 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3688 001 0097, “Odiņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala pierobežnieka 

18.10.2018. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu,  kas 24.10.2018. saņemts  un 

reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/18/1220, 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, 

8. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 14. panta otro daļu, Ministru kabineta 2011. gada 

1. februāra noteikumu Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38. punktu 

un ņemot vērā  Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvaldes 29.10.2018. 

atzinumu, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā ar  Nr. ANP/1-33/18/4267, 

 

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Odiņi”, 

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3688 001 0111, sastāvā esošu, 

Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3688 

001 0097. 

2. 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 zemes vienības atsavināšanas procesa 

pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt ierosinātāja zemes pirkuma līgumā 

noteiktās cenas samaksā, bet, ja zemesgabals tiek atsavināts citām personām, pēc 

rēķinu iesniegšanas, atmaksāt zemes starpgabala atsavināšanas  izdevumus 

ierosinātājam.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3688 001 0097, Veclaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam 

pievienošanai pierobežas īpašumam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 405 

 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts – grants un 

smilts atradnes “Veclaicene” iecirknim “Kļavukalns”, Veclaicenes pagastā,  

Alūksnes novadā 

 

Alūksnes novada pašvaldībā 08.08.2018. saņemts 07.08.2018. iesniegums Nr. 5.1.-

AL.8/N2018-78 (reģistrēts ar Nr. ANP/1-39/18/3058) un 18.10.2018. saņemts 18.10.2018. 

iesniegums Nr. 5.1.1.-AL.8/N2018-113 (reģistrēts ar Nr. ANP/1-39/18/4145). Iesniedzējs –  

valsts akciju sabiedrība “Latvijas autoceļu uzturētājs”, vienotais reģistrācijas 

numurs 40003356530, juridiskā adrese Krustpils iela 4, Rīga, Alūksnes ceļu rajons, adrese 

Jāņkalna iela 43, Alūksne, Alūksnes novads, lūdz izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļauju smilts-grants un smilts atradnes „Veclaicene” iecirknim “Kļavukalns”, 

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā. Izskatot iesniegumu un tā pielikumus, konstatēts: 

1. Smilts – grants un smilts atradnes „Veclaicene” iecirknis “Kļavukalns” atrodas 

nekustamā īpašuma “Kļavukalns” (kadastra numurs 3688 004 0026), 

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 3688 004 0026, kas atrodas valsts akciju sabiedrības “Latvijas 

autoceļu uzturētājs” īpašumā; 

2. Ir saņemta Valsts Vides dienesta derīgo izrakteņu atradnes pases kopija, 

sagatavota 2018. gada 12. jūlijā, derīgo izrakteņu ieguves limita kopija un Valsts 

vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes izdotie tehnisko noteikumu 

Nr. MA18TN0165 kopija; 

3. Ir sniegta informācija par karjera “Veclaicene” iecirkņa “Kļavukalns”, 

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā izstrādi veicošā personāla kvalifikāciju 

un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu; 

4. Atradnei 1978. gadā veikta ģeoloģiskā izpēte un 2017. gadā ir veikts atlikušo 

krājumu aprēķins, tās detalitāte atbilst N kategorijas derīgo izrakteņu 

krājumiem; 

5. Saskaņā ar 2018. gada 12. jūlija Valsts vides dienesta izsniegto derīgo izrakteņu 

ieguves limitu, derīgo izrakteņu atradnes “Veclaicene” iecirkņa “Kļavukalns”, 

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā licences laukumā drīkst iegūt 29,55 

tūkst.m³ smilts-grants un 18,35 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 
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noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26., 27., 32. un 33. punktu,  

1. Izsniegt valsts akciju sabiedrībai “Latvijas autoceļu uzturētājs”, vienotais 

reģistrācijas numurs 40003356530, juridiskā adrese Krustpils iela 4, Rīga, LV-

1073, Alūksnes ceļu rajonam, adrese Jāņkalna iela 43, Alūksne, Alūksnes 

novads, LV-4301, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr. 3/2018 

smilts – grants un smilts ieguvei smilts-grants un smilts atradnes „Veclaicene” 

iecirknī “Kļavukalns”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kas atrodas 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3688 004 0026. 

2. Noteikt atļaujas derīguma termiņu līdz Valsts vides dienesta izsniegtā derīgo 

izrakteņu limitā norādītajam termiņam – 2043. gada 11. jūlijam. 

3. Apstiprināt bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju Nr.3/2018 (pielikumā) un 

tās pielikumus: 1.pielikums - „Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi”, 

2.pielikums  - „Smilts-grants un smilts atradnes „Veclaicene” iecirkņa 

“Kļavukalns” derīgo izrakteņu ieguves atļaujas laukuma izvietojuma plāns” un 

“Derīgo izrakteņu ieguves atļaujas laukuma robežpunktu koordinātas LKS-92 

sistēmā”, 3.pielikums – “Derīgo izrakteņu ieguves limita kopija”. 

4. Atļauju izsniegt pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas no iesniedzēja par valsts 

nodevas 142,29 euro samaksas pašvaldības budžetā. 

 

Lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža 

ielā 13A, Valmierā, LV- 4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 406 

 

Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-

2027. gadam, nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes novads, 

galīgās redakcijas apstiprināšanu 

 Saskaņā ar Alūksnes novada domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 137 “Par 

lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes 

uzsākšanu nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes novads, 

lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”, ir izstrādāts 

lokālplānojums nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A (kadastra numuru 3601 019 2918), 

Alūksne, Alūksnes novads, un 

 Alūksnes novada domes 2018. gada 4. septembra lēmumu Nr. 323 “Par lokālplānojuma 

nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksne novads, pirmās redakcijas 

nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ir veikta publiskā 

apspriešana.  

Par lokālplānojuma izstrādi ir sagatavots ziņojums atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 

14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 87. punktam. 

  

 Pamatojoties uz  Teritorijas attīstības un plānošanas likuma 24. un 25. pantu, Ministru 

kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1. apakšpunktu un 91. punktu: 

1. Apstiprināt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, 

Alūksnes novads. 

2. Publicēt šo lēmumu Alūksnes novada pašvaldības laikrakstā “Alūksnes Novada 

Vēstis” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv. 

3. Ievietot šo lēmumu un lokālplānojuma galīgo redakciju Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 

 

Pielikumā: nekustamā īpašuma Jāņkalna iela 17A (kadastra numurs 3601 019 2918), Alūksne, 

Alūksnes novads lokālplānojuma galīgā redakcija 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 407 

 

Par saistošo noteikumu Nr.  17/2018 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada 

teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, 

Alūksne, Alūksnes novads” izdošanu 

 Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu un 25. pantu, 

Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1. apakšpunktu un 91. punktu, 

1. Apstiprināt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, 

Alūksnes novads. 

2. Izdot saistošos noteikumu Nr. 17/2018 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada 

teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam,  nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, 

Alūksne, Alūksnes novads”. 

3. Lēmumu un paziņojumu publicēt Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.aluksne.lv un paziņojumu par saistošo noteikumu Nr. 17/2018 “Lokālplānojums, kas 

groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam,  nekustamajam īpašumam 

Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes novads” izdošanu publicēt Latvijas Republikas 

oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Alūksnes novada pašvaldības laikrakstā 

“Alūksnes Novada Vēstis”. 

4. Lokālplānojums publicējams Teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS) līdz 

2019. gada 31. martam. 

5. Saistošie noteikumi ir uzsākami īstenot, kad tiek pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma 27. panta trešajā daļā minētās darbības. 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr. 17/2018 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada 

teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, 

Alūksne, Alūksnes novads”. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 408 

 

Par noteikumu Nr. 6/2018 

“Kārtība, kādā tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu 

iznomāšanas vai atsavināšanas process” izdošanu 

 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 41. panta 

pirmās daļas 2. punktu, 

 

 Apstiprināt noteikumus Nr. 6/2018 “Kārtība, kādā tiek organizēts pašvaldības 

nekustamo īpašumu iznomāšanas vai atsavināšanas process”. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 409 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

 

 Alūksnes novada pašvaldība saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 

3. punktu veic Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu. 

Veicot debitoru inventarizāciju tika atklāts, ka nekustamā īpašuma administrēšanas programmā 

NINO ir neaktīvi nekustamie īpašumi, neidentificējami nodokļa maksātāji, kuriem ir nekustamā 

īpašuma nodokļa parādi, kā arī ir parādi, kuriem iestājies noilgums, un parādi, kas radušies 

nepamatota aprēķina rezultātā, kas ir identificējami kā iestādes kļūda nekustamā īpašuma 

nodokļa aprēķinā. Alūksnes novada domes 2015. gada 27. augusta saistošo noteikumu 

Nr.15/2015 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā 2016.gadā” 

14. punkts nosaka, ka  nodokļu maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk 

kā septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.  

Atbilstoši Civillikuma 1910. pantam - ar noilguma termiņa notecējumu izbeidzas nevien 

prasības tiesība, bet arī pati saistību tiesība. Tādēļ noilgušu prasījumu nevar izlietot arī kā 

ierunu, piemēram, ieskaitam. 

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktam - Dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: pieņemt 

lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 

Par termiņā nenomaksātu nodokli, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

29. pantu, tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par 

katru nokavēto dienu. 

Atbilstoši likuma  „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešai daļai -  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; 

un ceturtai daļai - attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā 

informāciju par nodokļu parādu dzēšanu. 

Ņemot vērā iepriekš minētās tiesību normas, konstatējams, ka nekustamā īpašuma 

nodokļa parādi ir parādi, par kuriem samaksas termiņš ir iestājies sākot ar 1997.gadu. 

Atsaucoties uz Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 07.11.2013. lēmumu SKA-

1006/2013 - lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas 

dzēšanu ir iestādes iekšējs lēmums, kas vērsts uz iestādes iekšējās organizācijas sakārtošanu un 

nav nedz faktiskā rīcība, nedz administratīvais akts.   

Līdz ar to secināms, ka pašvaldībai normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros 

ir jādzēš nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas. 
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https://likumi.lv/ta/id/83023-par-nodoklu-paradu-dzesanu


Pamatojoties uz Civillikuma 1910.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo un ceturto daļu,   

 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādus kopsummā 10492,25 EUR (desmit 

tūkstoši četri simti deviņdesmit divu euro, 25 centu) apmērā, saskaņā ar klāt pievienoto 

pielikumu uz 7 lapām un ar tiem saistīto nokavējuma naudu.  

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

3. Publicēt pašvaldības interneta vietnē: www.aluksne.lv informāciju par nodokļu parādu 

dzēšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 410 

 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” parādu  

izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites 

 

 Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 31.10.2018. 

iesniegumu Nr. 1-9/956 „Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu”, reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 31.10.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/4321, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra 

noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, 

kas nosaka: “100. Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo 

parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz 

no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem 

(šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma”,  

 

1. Izslēgt no Alūksnes novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “ALŪKSNES NAMI” parādu 1339,50 EUR (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit 

deviņi euro un 50 centi), ko sastāda iedzīvotāju parādi par dzīvojamās telpas īri 

1132,46 EUR apmērā, iedzīvotāju parādi par ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumiem 17,55 EUR apmērā, un iedzīvotāju parādi par apkuri 189,49 EUR apmērā, 

kuru piedziņa nav iespējama saskaņā ar SIA “ALŪKSNES NAMI” iesniegto bezcerīgo 

debitoru parādu sarakstu par īri  uz 31.10.2018.  

2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības grāmatvedības vadītājai Valentīnai FEDOTOVAI 

organizēt šī lēmuma 1. punktā minēto līdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 411 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – kapitāla daļu sabiedrībā ar 

ierobežotu atbildību “AP KAUDZĪTES”, atsavināšanu 

 

 Pamatojoties uz Komerclikuma 188. pantu, 189. pantu, Publiskas personas kapitāla daļu 

un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 138. panta pirmo daļu, 139. panta pirmo, otro un trešo 

daļu, 140. panta pirmās daļas 3. punktu, 141. un 142. pantu, 143. panta pirmo un otro daļu, 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “AP KAUDZĪTES” statūtu 8. punktu,  

 

1. Pārdot Alūksnes novada pašvaldībai piederošās 28 (divdesmit astoņas) kapitāla daļas 

sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “AP KAUDZĪTES”, reģistrētas Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 44103026358.  

2. Pilnvarot Alūksnes novada domes priekšsēdētāju Arturu DUKULI, kā Alūksnes novada 

pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “AP 

KAUDZĪTES”, ierosināt šīs kapitālsabiedrības valdei organizēt komercsabiedrības 

kapitāla daļu novērtēšanu, uzdodot to veikt neatkarīgam sertificētam vērtētājam. 

3. Noteikt, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AP KAUDZĪTES” Alūksnes novada 

pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanu par sākumcenu, kas tiks noteikta ar 

atsevišķu domes lēmumu pēc kapitāla daļu novērtēšanas, organizē un veic Alūksnes 

novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisija Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajā kārtībā atklātā izsolē.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 412 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 22. februāra lēmumā Nr. 48  

“Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – ūdens apgādes un kanalizācijas 

tīklu objektam Rūpniecības ielā 1A, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas Rijukalna ielā 

un ūdensvada Vējakalna ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu”  

 

Ņemot vērā nepieciešamību precizēt Alūksnes novada domes 2018. gada 22. februāra 

lēmumu Nr. 48 “Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – ūdens apgādes un 

kanalizācijas tīklu objektam Rūpniecības ielā 1A, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas 

Rijukalna ielā un ūdensvada Vējakalna ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu” (turpmāk 

– lēmums), pamatojoties uz Publiskas personas mantas likuma 4. panta pirmo prim, otro un 

piekto daļu, 6. panta otro un trešo daļu, 40. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 17. un 27. punktu,  

 

Izdarīt grozījumus lēmuma 1. punktā un turpmāk to izteikt šādā redakcijā: 

 

“1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošos ūdens apgādes un kanalizācijas tīklus 

industriālajai teritorijai Rūpniecības ielā 1A (sastāv no ūdensvada un kanalizācijas tīkliem 

Ganību un Rūpniecības ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā), ūdensvada un kanalizācijas sistēmu 

Rijukalna ielā un ūdensvadu Vējakalna ielā Alūksnē, Alūksnes novadā”. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 413 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lazdiņas”, Jaunlaicenē, 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta b) 

apakšpunktu, likuma “Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 6.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.02.2018. gada noteikumu Nr. 97 

“Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12., 23., 24. punktu, sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “DZIETI” 01.10.2018. ziņojumu par iespējamo nomas maksas apmēru 

nedzīvojamām telpām (virtuves blokā) “Lazdiņas”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, 

Alūksnes novadā, Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 01.11.2018. iesniegumu Nr. JLPP/1-5/18/51 

“Par nedzīvojamās telpu daļas iznomāšanu Alūksnes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā 

„Lazdiņas”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā”, kas saņemts un reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 01.11.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/4353, 

 

1. Nodot iznomāšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – nedzīvojamās ēkas, 

kas atrodas „Lazdiņās”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, (būves 

kadastra apzīmējums 3660 002 0326 001) daļu, ar kopējo platību 92,9 m2, kas sastāv no: 

1.1. Virtuves (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu Nr.12) 

32,1 m2 platībā; 

1.2. Virtuves (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu Nr.13) 

3,1 m2 platībā; 

1.3. Koridora (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu             

Nr. 14) 13,8 m2 platībā; 

1.4. Noliktavas (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu 

Nr.15) 8,0 m2 platībā; 

1.5. Atpūtas telpas (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu 

Nr.16) 4,1  m2 platībā; 

1.6. Palīgtelpas (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu 

Nr.18)  7,6 m2 platībā; 

1.7. Tualetes (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu Nr.19) 

1,2 m2 platībā. 

1.8. Tualetes (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu Nr.20) 

1,5 m2 platībā. 

1.9. Tualetes (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu Nr.21) 

1,2 m2 platībā. 
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1.10. Palīgtelpas (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu 

Nr.22) 8,4 m2 platībā. 

1.11. Koridora (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu Nr.23) 

11,9 m2 platībā. 

2. Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē.  

3. Noteikt nomas objektam telpu nosacīto nomas maksu mēnesī (bez pievienotās vērtības 

nodokļa) 0,76 EUR (nulle euro 76 centi) apmērā par vienu kvadrātmetru (nomas maksā 

neietilpst maksa par siltumenerģijas piegādi, elektroenerģijas izmantošanu, ūdeni un 

kanalizāciju, atkritumu izvešanu). 

4. Noteikt nomniekam papildus segt: 

4.1. siltumenerģijas izdevumus proporcionāli izmantojamo telpu platībai; 

4.2. elektroenerģijas izdevumus pēc kontrolskaitītāja rādījumiem; 

4.3. ūdens un kanalizācijas izdevumus pēc kontrolskaitītāja rādījumiem; 

4.4. atkritumu izdevumus, līgumu slēdzot ar atkritumu apsaimniekotāju. 

5. Telpu izmantošanas mērķis – saimnieciskā darbība, nomas termiņš – līdz 12 gadiem. 

6. Uzdot Jaunlaicenes pagasta pārvaldei veikt nekustamā īpašuma “Lazdiņas”, Jaunlaicenē, 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu .  

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 414 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas iekšpagalma sakārtošanai 

 

Izskatot SIA “Alūksnes nami” 07.11.2018. iesniegumu Nr. 1-9/968 “Par 

līdzfinansējumu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.11.2018. ar Nr. ANP/1-

42/18/4427, Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas 09.11.2018. iesniegumu “Par 

pašvaldības līdzfinansējuma apmēru”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 09.11.2018. 

ar Nr. ANP/1-47/18/4456, 

ņemot vērā to, ka Alūksnes novada pašvaldībai pieder 5 (pieci) dzīvokļu īpašumi un 

kopīpašuma 2114/14868 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Torņa ielā 3, Alūksnē, 

Alūksnes novadā,  

pamatojoties uz Civillikuma 1068. panta pirmo daļu, 1069. panta pirmo daļu, 1071. pantu, 

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. panta pirmo daļu, 6. panta otrās daļas 1. punkta d) 

apakšpunktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 10. panta pirmās daļas 1. un 8. apakšpunktu, 13. panta 

otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. 

un 27. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, 

 

1. Atzīt par nepieciešamiem izdevumus daudzdzīvokļu mājas iekšpagalma 

labiekārtojumā, kas ieguldāmi Alūksnes novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā 

īpašumā proporcionāli kopīpašuma 2114/14868 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu 

mājas Torņa ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

2. Piešķirt līdzfinansējumu SIA “Alūksnes nami”, reģistrācijas numurs 40003410625, 

daudzdzīvokļu mājas iekšpagalma labiekārtojumam Torņa ielā 3, Alūksnē, Alūksnes 

novadā 540,20 EUR (pieci simti četrdesmit euro, 20 centu) apmērā. 

3. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2018. gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma „Nekustamā īpašuma nodoklis” plānu par 

541,00 EUR (pieci simti četrdesmit vienu euro). 

4. Minētos izdevumus attiecināt uz 06116 valdības funkciju kodu – Pašvaldības mājokļu 

(dzīvokļu) apsaimniekošana. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi un finansējuma izlietošanu uzdot veikt Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu nodaļai. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 415 

 

Par papildu līdzekļu piešķiršanu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai 

 

 Izskatot Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas 12.10.2018. iesniegumu  

Nr. BJSS/1-17/18/88 “Par papildfinansējumu 2018. gadam”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 16.10.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/4063, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 15.11.2018. lēmumu (sēdes protokols 

Nr.11, 3. punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās 

daļas 2. un 23. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu,  

 

1. Piešķirt papildu finansējumu 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro) apmērā Alūksnes pilsētas 

Bērnu un jaunatnes sporta skolai transporta pakalpojumiem. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2018. gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma „Azartspēļu nodoklis” plānu par lēmuma 1. punkta 

summu. 

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 095310 valdības funkciju kodu - Alūksnes pilsētas Bērnu 

un jaunatnes sporta skola. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 416 

 

Par papildu līdzekļu piešķiršanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātam 

 

 Izskatot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 31.10.2018. iesniegumu Nr. AVG/1-

14/18/106 “Par papildus līdzekļu pieprasījumu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

31.10.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/4311, un papildu iesniegtās tāmes, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 15.11.2018. lēmumu (sēdes protokols 

Nr. 11, 4. punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu,  

 

1. Piešķirt papildu finansējumu 5200,00 EUR (pieci tūkstoši divi simti euro) apmērā 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta viena divistabu dzīvojamā bloka 

kosmētiskajam remontam un mēbeļu iegādei. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2018. gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma „Azartspēļu nodoklis” plānu par lēmuma 1.punkta 

summu. 

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 092140 valdības funkciju kodu - Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzijas internāts. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 417 

 

Par papildu līdzekļu piešķiršanu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Pūcīte” 

 

 Izskatot Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” 05.11.2018. iesniegumu 

Nr. JPIIP/1-25/18/49 “Par līdzekļu piešķiršanu tehniskās dokumentācijas izstrādei”, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 05.11.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/4397,  

ņemot vērā Alūksnes novada domes 27.09.2018. lēmumu Nr. 353 “Par apkures katlu iegādi un 

uzstādīšanu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”” (sēdes protokols Nr.12, 

30.p.) un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 15.11.2018. lēmumu (sēdes protokols 

Nr.11, 5. punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu,  

 

1. Piešķirt papildu finansējumu 3 509,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti deviņu euro) 

apmērā Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Pūcīte” granulu apkures katla 

uzstādīšanas un kurtuves telpas vienkāršotās atjaunošanas tehniskās dokumentācijas 

izstrādei. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2018. gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma „Azartspēļu nodoklis” plānu par lēmuma 1.punkta 

summu. 

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 091310 valdības funkciju kodu - Jaunalūksnes 

pirmsskolas izglītības iestāde “Pūcīte”. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 418 

 

Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumiem 

  

Izskatot Zeltiņu pagasta pārvaldes 07.11.2018. iesniegumu Nr. ZPP/1-5/18/76 “Par 

līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

09.11.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/4451,  

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības pienākumu nodrošināt drošu skolēnu 

pārvadājumu pakalpojumu, un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 15.11.2018. lēmumu 

(sēdes protokols Nr.11, 7. punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta 

pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma „Par pašvaldību 

budžetiem” 16. panta otro daļu un 30. pantu,  

 

1. Piešķirt finansējumu 904,00 EUR (deviņi simti četru euro) apmērā Zeltiņu pagasta 

skolēnu pārvadājumiem, sabiedriskā transporta izdevumu segšanai. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 

2018.gadam apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda 096117 

„Alūksnes novada skolēnu pārvadājumu rezerves fonds” uz valdības funkcijas kodu 

096113 „Zeltiņu pagasta skolēnu pārvadājumi” par lēmuma 1.punktā minēto summu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

  

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 419 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada domes 28.06.2018. lēmumu Nr. 231 “Par piedalīšanos 

URBACT III programmas projektā” (sēdes protokols Nr. 8, 15. punkts), Alūksnes novada 

domes Finanšu komitejas 15.11.2018. lēmumu (sēdes protokols Nr. 11, 6. punkts),  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par 

pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu un 30. pantu, 

 

1. Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-

2020.gadam projektā “Re – grow City: Tackling Long Term Decline in Smaller Cities” 

(“Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās”) 

priekšfinansējumu 2 561,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit viena euro) 

apmērā nodrošināt: 

1.1. izdalot no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem 1 401,00 EUR (viens tūkstotis četri simti viena euro) apmērā, 

1.2. veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2018. gadam grozījumus, palielinot 

ieņēmuma „Nekustamā īpašuma nodoklis” plānu par 1 160,00 EUR (viens tūkstotis 

viens simts sešdesmit euro). 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 011601 valdības funkciju kodu – URBACT III 2014.-

2020.gadam projekts “Re – grow City: Tackling Long Term Decline in Smaller Cities” 

( “Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās”). 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 420 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem  

 

Izskatot Pašvaldības aģentūras “SPODRA” 12.11.2018. iesniegumu Nr. SPO/1-

5/18/155 “Par GPS uztvērēja iegādi”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.11.2018. ar 

Nr. ANP/1-42/18/4480,  

ņemot vēra Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības 

plāna 2015.-2017. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu 

Nr.16 (sēdes protokols Nr. 2, 13. punkts) 7.3.punktu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta 

pirmās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma „Par pašvaldību 

budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr. 4/2010 

„Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada 

administratīvajām teritorijām” 1.2. punktu,  

 

1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 9 971,00 EUR 

(deviņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit viena euro) apmērā pašvaldības aģentūrai 

“SPODRA” jauna GPS uztvērēja iegādei. 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 042201 valdības funkciju kodu – Alūksnes novada 

pašvaldības īpašumā esošo mežu administrēšana un apsaimniekošana. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 421 

 

Par Dzirnavu tilta, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atjaunošanu 

 

Izskatot Jaunannas pagasta pārvaldes 07.11.2018. iesniegumu Nr. JNPP/1-5/18/41 „Par 

Dzirnavu tilta atjaunošanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.11.2018. 

ar Nr. ANP/1-33/18/4419,  

ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.- 2017. aktualizētā Rīcības 

plāna  2015. – 2017.gadam  1.3. punktu, Investīciju plāna 2015. – 2018. gadam 10.3. punktu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās 

daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, 

 

1. Atbalstīt Dzirnavu tilta, ceļa posmā Jaunanna – Eizentāle, Jaunannas pagastā, Alūksnes 

novadā atjaunošanu ar būvniecības indikatīvajām izmaksām 146 072 EUR (viens simts 

četrdesmit seši tūkstoši septiņdesmit divi euro). 

2. Uzdot Jaunannas pagasta pārvaldei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt 

iepirkumu. 

3. Pēc iepirkuma rezultāta izziņošanas, Jaunannas pagasta pārvaldei informēt Alūksnes 

novada domi par nepieciešamā finansējuma apmēru. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 422 

 

Par  darba attiecību izbeigšanu  ar  Eviju ŠVALBI 

 

 Izskatot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītājas Evijas ŠVALBES 

iesniegumu par atbrīvošanu no Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja  amata, 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 02.11.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/4372, 

 

 pamatojoties uz likuma  ,,Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas  9. punktu, Darba 

likuma 100. panta pirmo daļu, 

 

Atbrīvot Eviju ŠVALBI no Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja amata.  

 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 423 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.476 „Par amata 

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Izskatot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 05.11.2018. iesniegumu Nr. SLP/1-

7/18/426, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 05.11.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/4383,  

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 07.11.2018. 

lēmumu (sēdes protokols Nr. 9, 7. punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Alūksnes 

novada  domes 28.11.2013. noteikumu Nr.3/2013 „Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

5.10. punktu,  

 

1. Ar 2018.gada 1.decembri izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 28.12.2017. 

lēmumā Nr. 476 „Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” Malienas 

pagasta pārvaldei (14.  pielikums) 11.pozīcijas amata vienībai – komunālās 

saimniecības pārzinis, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas 

un mēnešalgas likmi “[..]”. 

2. Ar 2019. gada 1. janvāri izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 28.12.2017. 

lēmumā Nr. 476 „Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” Sociālo 

lietu pārvaldei (54. pielikums): 

2.1. pārcelt no struktūrvienības “Sociālās aprūpes centrs “Alūksne”” uz Sociālo lietu 

pārvaldi 27. pozīcijas amata vienību – grāmatvedis un mainīt amata nosaukumu 

uz grāmatvedis – uzskaitvedis, izsakot Sociālo lietu pārvaldes 20.1 punktu šādā 

redakcijā: 

 

Nr. 

p.k. 

Amata 

nosaukums 

Amata saime, 

(apakšsaime), 

līmenis 

Profesiju 

klasifikatora 

kods 

A
m

at
al

g
as

 g
ru

p
a 

K
at

eg
o
ri

ja
 

A
m

at
al

g
a,

 E
U

R
 

D
ar

b
a 

sl
o
d
ze

 

M
ēn

eš
al

g
a,

 E
U

R
 

20.1 Grāmatvedis - 

uzskaitvedis 

14./III 4311 03 

 

8 3 [..] 1 [..] 



2.2. struktūrvienības “Sociālās aprūpes centrs “Alūksne”” amatu sarakstu izteikt jaunā 

redakcijā: 

Nr. 

p.k. 

Amata 

nosaukums 

Amata 

saime, 

(apakšsai

me), 

līmenis 

Profesiju 

klasifikato

ra kods 

A
m

at
al

g
as

 g
ru

p
a 

K
at

eg
o
ri

ja
 

A
m

at
al

g
a,

 E
U

R
 

D
ar

b
a 

sl
o
d
ze

 

M
ēn

eš
al

g
a,

 E
U

R
 

Sociālās aprūpes centrs “ALŪKSNE”  

26. Vadītājs 39./IV  1344 07 10 3 [..] 1 [..] 

27. Ēku un 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis  

3./ IIA  5153 02 6 3 [..] 1 [..] 

28. Medicīnas māsa    5./5.2/III 2221 39 7 2 [..] 1,5 [..] 

29. Sociālais 

darbinieks 

39./ IIIA 2635 04 8 3 [..] 1 [..] 

30. Sociālais 

aprūpētājs 

39./ IIB 3412 01 5 3 [..] 1 [..] 

31. Aprūpētājs            

(summētais darba 

laiks) 

39./ I  5322 02 3 3 [..] 15 [..] 

32. Pavārs                           

(summētais darba 

laiks) 

13./ III  5120 02 4 3 [..] 2 [..] 

33. Virtuves 

strādnieks 

(summētais darba 

laiks) 

13./ IIA  9412 02 2 3 [..] 2 [..] 

34. Apkopējs 13./I 9112 01 1 3 [..] 1 [..] 

35. Noliktavas 

pārzinis 

2./ I  4321 03 5 3 [..] 1 [..] 

36. Veļas pārzinis 3./IIA 9121 2 3 [..] 2 [..] 

37. Dežurants             4./IA 9629 05 4 1 [..] 1 [..] 

38. Sētnieks 13./I 9613 01 1 3 [..] 1 [..] 

39. Kultūras 

pasākumu 

organizators 

33./III 3435 20 9 2 [..] 0,25 [..] 

  Kopā 

struktūrvienība 

x x x x [..] 30,75 [..] 

 



2.3. struktūrvienības “Sociālās aprūpes centrs “Pīlādži”” amatu sarakstu izteikt jaunā 

redakcijā: 

Nr. 

p.k. 

Amata 

nosaukums 

Amata saime, 

(apakšsaime), 

līmenis 

Profesiju 

klasifikatora 

kods 

A
m

at
al

g
as

 g
ru

p
a 

K
at

eg
o
ri

ja
 

A
m

at
al

g
a,

 E
U

R
 

D
ar

b
a 

sl
o
d
ze

 

M
ēn

eš
al

g
a,

 E
U

R
 

Sociālās aprūpes centrs “PĪLĀDŽI”  

40. Vadītājs 39./IV  1344 07 10 3 [..] 1 [..] 

41. Ēku un 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis  

3./ IIA  5153 02 6 3 [..] 1 [..] 

42. Medicīnas māsa    5./5.2/III 2221 39 7 2 [..] 1,5 [..] 

43. Sociālais 

darbinieks 

39./ IIIA 2635 04 8 3 [..] 1 [..] 

44. Sociālais 

rehabilitētājs 

39./ IIB 3412 02 5 3 [..] 1 [..] 

45. Aprūpētājs            

(summētais darba 

laiks) 

39./ I  5322 02 3 3 [..] 15 [..] 

46. Pavārs                           

(summētais darba 

laiks) 

13./ III  5120 02 4 3 [..] 2 [..] 

47. Virtuves 

strādnieks 

(summētais darba 

laiks) 

13./ IIA  9412 02 2 3 [..] 2 [..] 

48. Apkopējs 13./I 9112 01 1 3 [..] 1 [..] 

49. Noliktavas 

pārzinis 

2./ I  4321 03 5 3 [..] 1 [..] 

50. Veļas pārzinis 3./IIA 9121 2 3 [..] 2 [..] 

51. Dežurants             4./IA 9629 05 4 1 [..] 1 [..] 

52. Palīgstrādnieks 13./I 9613 01 1 3 [..] 1 [..] 

53. Kultūras 

pasākumu 

organizators 

33./III 3435 20 9 2 [..] 0,25 [..] 

  Kopā 

struktūrvienība 

x x x x [..] 30,75 [..] 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 424 

 

Par projektu „Strautiņu vissezonas sporta un atpūtas laukuma uzlabošana”  

Izskatot biedrības „Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” (reģistrācijas 

Nr.40008051255) 09.11.2018. iesniegumu Nr.3, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 

09.11.2018. ar Nr. ANP/1- 41/18/4464, par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 6. punktu,  21. panta 

pirmās daļas 23. un 27. punktu un  Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu 

Nr. 32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 

nozīmīgiem projektiem” 1.4.3. un 3.6.2. apakšpunktu, 

1. Atbalstīt biedrības „Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” (reģistrācijas 

Nr. 40008051255) piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 

apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projektu 

„Strautiņu vissezonas sporta un atpūtas laukuma uzlabošana” (turpmāk – projekts). 

 

2. Projekta atbalsta gadījumā:  

2.1.  nodrošināt līdzfinansējumu projekta realizācijai 1000 EUR (viens tūkstotis euro)  

apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem; 

2.2.  slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” par 

projekta realizāciju. 
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LĒMUMS Nr. 425 

 

Par projektu „Alūksnes ezera bērni – apgūst prasmes un iemaņas”  

Izskatot biedrības „Ūdens motosporta klubs NordOst” (reģistrācijas Nr.50008093551) 

05.11.2018. iesniegumu Nr.23-2018, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 06.11.2018. ar 

Nr. ANP/1- 41/18/4402, par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu,  21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu 

un  Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 1.4.1., 1.4.3. un 

3.6.1. apakšpunktu, 

1. Atbalstīt biedrības „Ūdens motosporta klubs NordOst” (reģistrācijas 

Nr. 50008093551) piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 

apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projektu 

„Alūksnes ezera bērni – apgūst prasmes un iemaņas” (turpmāk– projekts). 

 

2. Projekta atbalsta gadījumā:  

2.1.nodrošināt līdzfinansējumu projekta realizācijai 1000 EUR (viens tūkstotis 

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

2.2. slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Ūdens motosporta klubs NordOst” par 

projekta realizāciju. 
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LĒMUMS Nr. 426 

 

Par projektu „Aktīvās atpūtas vietu pilnveidošana dažāda vecuma iedzīvotājiem 

Alsviķu pagastā” 

 

Izskatot Alsviķu pagasta pārvaldes 12.11.2018. iesniegumu Nr. APP/1-5/18/106, 

reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 12.11.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/4490, un pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 

27. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 

2015.- 2017. gadam 4.2. punktu, Investīciju plānu 2015.-2018. gadam 53. punktu, 2015. gada 

13. oktobra Ministru Kabineta noteikumu Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 49. punktu, 

1. Iesniegt projekta „Aktīvās atpūtas vietu pilnveidošana dažāda vecuma iedzīvotājiem 

Alsviķu pagastā” iesniegumu (turpmāk – projekts) Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.–2020. gadam apakšprogrammas 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā 

ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” atklātajam projektu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 14 387,73 EUR (četrpadsmit tūkstoši 

trīs simti astoņdesmit septiņi  euro un 73 centi), ko sastāda:  

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

12 948,96 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi  euro un 96 centi);  

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

1438,77 EUR (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit  astoņi euro un 77 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu 1438,77 EUR (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit astoņu 

euro un 77 centu) apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2019.gada budžeta 

līdzekļiem.  

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

un Zeltiņu pagastu pārvalžu vadītāju Ingrīdu SNIEDZI. 
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LĒMUMS Nr. 427 

 

Par projektu „Elektroniskās laika uzskaites sistēmas un programmatūras iegāde tautas 

sporta tradīciju attīstībai Ilzenes pagastā un Alūksnes novadā” 

 

Izskatot Ilzenes pagasta pārvaldes 12.11.2018. iesniegumu Nr. IPP/1-5/18/102, 

reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 12.11.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/4498, un pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 

27. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 

2015.- 2017. gadam 4.2. punktu, Investīciju plānu 2015.-2018. gadam 51. punktu, 2015. gada 

13. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 49. punktu, 

 

1. Iesniegt projekta „Elektroniskās laika uzskaites sistēmas un programmatūras iegāde 

tautas sporta tradīciju attīstībai Ilzenes pagastā un Alūksnes novadā” iesniegumu 

(turpmāk – projekts) Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

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

apakšprogrammas 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atklātajam 

projektu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 14 912,39 EUR (četrpadsmit tūkstoši 

deviņi simti divpadsmit euro un 39 centi), ko sastāda:  

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

13 421,15 EUR (trīspadsmit tūkstoši četri simti divdesmit viens euro un 15 centi);  

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

1491,24 EUR (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit viens euro un 24 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu 1491,24 EUR (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit viena 

euro un 24 centu) apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada budžeta 

līdzekļiem.  

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

un Zeltiņu pagastu pārvalžu vadītāju Ingrīdu SNIEDZI. 
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LĒMUMS Nr. 428 

 

Par projektu „Mācību un atpūtas telpas izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 

Zeltiņu pagastā” 

 

Izskatot Zeltiņu pagasta pārvaldes 12.11.2018. iesniegumu Nr. ZPP/1-5/18/77, 

reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 12.11.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/4492, un pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. 

un 27. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 

2015.- 2017.gadam 8.2. punktu, Investīciju plānu 2015.-2018.gadam 103. punktu, 2015. gada 

13. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 49.punktu, 

 

1. Iesniegt projekta „Mācību un atpūtas telpas izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 

Zeltiņu pagastā” iesniegumu (turpmāk – projekts) Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.–2020. gadam apakšprogrammas 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā 

ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” atklātajam projektu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 14 087,40 EUR (četrpadsmit tūkstoši 

astoņdesmit septiņi euro un 40 centi), ko sastāda:  

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

12 678,66 EUR (divpadsmit tūkstoši seši simti septiņdesmit astoņi euro un 66 centi);  

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

1408,74 EUR (viens tūkstotis četri simti astoņi euro un 74 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu 1408,74 EUR (viens tūkstotis četri simti astoņu euro un 74 

centu) apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2019.gada budžeta līdzekļiem.  

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

un Zeltiņu pagastu pārvalžu vadītāju Ingrīdu SNIEDZI. 
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LĒMUMS Nr. 429 

 

Par projektu „Tehniskā aprīkojuma iegāde Malienas tautas nama piedāvājuma 

attīstīšanai un mūsdienīgai izaugsmei” 

 

Izskatot Malienas pagasta pārvaldes 12.11.2018. iesniegumu Nr. MPP/1-5/18/66, 

reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 12.11.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/4497, un pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 

27. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 

2015.- 2017.gadam 6.3. punktu, Investīciju plānu 2015.-2018. gadam 65. punktu, 2015. gada 

13. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 49. punktu, 

 

1. Iesniegt projekta „Tehniskā aprīkojuma iegāde Malienas tautas nama piedāvājuma 

attīstīšanai un mūsdienīgai izaugsmei” iesniegumu (turpmāk – projekts) Eiropas 

Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA) 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšprogrammas 

19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 

aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atklātajam projektu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 9 977,66 EUR (deviņi tūkstoši deviņi 

simti septiņdesmit septiņi euro un 66 centi), ko sastāda:  

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

8 979,89 EUR (astoņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi euro un 89 centi);  

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

997,77 EUR (deviņi simti deviņdesmit septiņi euro un 77 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu 997,77 EUR (deviņi simti deviņdesmit septiņu euro un 77 

centu) apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2019.gada budžeta līdzekļiem.  

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

Malienas pagastu pārvalžu vadītāju Intu CINGLERI. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 

 

 

alu
ks

ne
.lv



 
 

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 22. novembrī                                              sēdes protokols Nr. 16, 28. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 430 

 

Par projektu „Sisenīša ezera teritorijas labiekārtošana” 

 

Izskatot Jaunalūksnes pagasta pārvaldes 12.11.2018. iesniegumu Nr. JPP/1-5/18/52, 

reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 12.11.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/4491, un pamatojoties 

uz 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 7.2. punktu, Investīciju plānu 2015.-2018. gadam 79. punktu, 2015. gada 

13. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 49. punktu, 

 

1. Iesniegt projekta „Sisenīša ezera teritorijas labiekārtošana” iesniegumu (turpmāk - 

projekts) Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk 

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

apakšprogrammas 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atklātajam 

projektu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas  10 173,01 EUR (desmit tūkstoši 

viens simts septiņdesmit trīs euro un 1 cents), ko sastāda:  

2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām attiecināmajām 

izmaksām jeb 8 833,61 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit trīs euro un 61 

cents);  

2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no kopējām attiecināmajām 

izmaksām jeb 981,51 EUR (deviņi simti astoņdesmit viens euro un 51 cents) un 

neattiecināmās izmaksas 357,89 EUR (trīs simti piecdesmit septiņi euro un 89 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu 1339,40 EUR (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit deviņu 

euro un 40 centu) apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2019.gada budžeta 

līdzekļiem.  

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

Malienas pagastu pārvalžu vadītāju Intu CINGLERI. 
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LĒMUMS Nr. 431 

 

Par projektu „Aprīkojuma iegāde Mārkalnes vokālajam ansamblim” 

 

Izskatot Mārkalnes pagasta pārvaldes 12.11.2018. iesniegumu Nr. MRPP/1-5/18/43, 

reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 12.11.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/4487, un pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 

27. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 

2015.- 2017.gadam 6.3. punktu, Investīciju plānu 2015.-2018. gadam 65. punktu, 2015. gada 

13. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 49. punktu, 

 

1. Iesniegt projekta „Aprīkojuma iegāde Mārkalnes vokālajam ansamblim” (turpmāk – 

projekts) iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

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

apakšprogrammas 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atklātajam 

projektu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 2534,60 EUR (divi tūkstoši pieci 

simti trīsdesmit četri euro un 60 centi), ko sastāda:  

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

2281,14 EUR (divi tūkstoši divi simti astoņdesmit  viens euro un 14 centi);  

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

253,46 EUR (divi simti piecdesmit trīs euro un 46 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu 253,46 EUR (divi simti piecdesmit trīs euro un 46 centu) 

apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem.  

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

Pededzes pagastu pārvalžu vadītāju Daigu VĪTOLU. 
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LĒMUMS Nr. 432 

 

Par projektu „Mūsdienīgs skatuves apgaismojums Pededzes tautas namā” 

 

Izskatot Pededzes pagasta pārvaldes 12.11.2018. iesniegumu Nr. PPP/1-5/18/56, 

reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 12.11.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/4486, un pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 

27. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 

2015.- 2017. gadam 6.3. punktu, Investīciju plānu 2015.-2018. gadam 65. punktu, 2015. gada 

13. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 49. punktu, 

 

1. Iesniegt projekta „Mūsdienīgs skatuves apgaismojums Pededzes tautas namā”  (turpmāk 

– projekts) iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

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

apakšprogrammas 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atklātajam 

projektu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 9240,17 EUR (deviņi tūkstoši divi 

simti četrdesmit euro un 17 centi), ko sastāda:  

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

8316,15 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti sešpadsmit euro un 15 centi);  

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

924,02 EUR (deviņi simti divdesmit četri euro un 2 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu 924,02 EUR (deviņi simti divdesmit četru euro un 2 centu) 

apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem.  

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

Pededzes pagastu pārvalžu vadītāju Daigu VĪTOLU. 
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LĒMUMS Nr. 433 

 

Par projektu „Pededzes vēsture vakar un rīt” 

 

Izskatot Pededzes pagasta pārvaldes 12.11.2018. iesniegumu Nr. PPP/1-5/18/57, 

reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 12.11.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/4488, un pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 

27. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 

2015.- 2017. gadam 6.4. punktu, 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 590 

“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā 

“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””  49. punktu, 

 

1. Iesniegt projekta „Pededzes vēsture vakar un rīt” (turpmāk – projekts) iesniegumu 

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA) 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšprogrammas 

19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 

aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atklātajam projektu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 13287,13 EUR (trīspadsmit tūkstoši 

divi simti astoņdesmit septiņi euro un 13 centi), ko sastāda:  

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

11958,42 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi euro un 42 centi); 

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

1328,71 EUR (viens tūkstotis trīs simti divdesmit astoņi euro un 71 cents). 

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu 1328,71 EUR (viens tūkstotis trīs simti divdesmit astoņi 

euro un 71 centa) apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2019.gada budžeta 

līdzekļiem.  

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

Pededzes pagastu pārvalžu vadītāju Daigu VĪTOLU. 
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LĒMUMS Nr. 434 

 

Par projektu „Sporta infrastruktūras uzlabošana Mālupes sporta zāles ēkā”  

Izskatot Mālupes pagasta pārvaldes 12.11.2018. iesniegumu Nr. MLPP/1-5/18/54, 

reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 12.11.2018. ar Nr. ANP/1- 33/18/4472 par 

līdzfinansējuma piešķiršanu projektam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 

pirmās daļas 6. punktu,  21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu un  Alūksnes novada attīstības 

programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017. gadam 4.1. punktu, 13.10.2015. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 

kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju”” 49. punktu, 

1. Iesniegt projekta ,,Sporta infrastruktūras uzlabošana Mālupes sporta zāles ēkā” (turpmāk 

– projekts) iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

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

apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atklātajam 

projektu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 15 000 EUR (piecpadsmit tūkstoši 

euro) apmērā, ko sastāda paredzamais ELFLA finansējums 90 % apmērā jeb 

13 500 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti euro) un Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējums 10% apmērā jeb 1 500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro)   no 

projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. 

3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt, projekta priekšfinansēšanu un  Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu 1 500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā no 

pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem. 

4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Liepnas un Mālupes pagastu pārvalžu vadītāju 

Ivetu PRIEDI. 
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LĒMUMS Nr. 435 

 

Par projektu „Aktīvās atpūtas vietas “Saidupe” estrādes pārbūve pasākumu kvalitātes 

uzlabošanai”  

Izskatot Liepnas pagasta pārvaldes 12.11.2018. iesniegumu Nr. LPP/1.5/18/54, 

reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 12.11.2018. ar Nr. ANP/1- 33/18/4471 par 

līdzfinansējuma piešķiršanu projektam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 

pirmās daļas 5. punktu,  21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu un  Alūksnes novada attīstības 

programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017. gadam 6.3. punktu, 13.10.2015. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 

kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju”” 49. punktu, 

1. Iesniegt projekta ,,Aktīvās atpūtas vietas “Saidupe” estrādes pārbūve pasākumu 

kvalitātes uzlabošanai” (turpmāk – projekts) iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

atklātajam projektu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 15 000 EUR (piecpadsmit tūkstoši 

euro) apmērā, ko sastāda paredzamais ELFLA finansējums 90 % apmērā jeb 

13 500 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti euro) un Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējums 10% apmērā jeb 1 500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro)  no 

projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. 

3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu 1 500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā no 

pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem. 

4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Liepnas un Mālupes pagastu pārvalžu vadītāju 

Ivetu PRIEDI. 
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LĒMUMS Nr. 436 

 

Par projektu „Aprīkojuma iegāde Jaunannas Tautas namam iedzīvotāju sabiedrisko 

aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai” 

 

Izskatot Jaunannas pagasta pārvaldes 12.11.2018. iesniegumu Nr.1-5/18/42, reģistrētu 

Alūksnes novada pašvaldībā 12.11.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/4482, un pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu, 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.- 

2017.gadam 6.3. punktu, Investīciju plānu 2015.-2018. gadam 65. punktu, 2015. gada 

13. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 49. punktu, 

 

1. Iesniegt projekta „Aprīkojuma iegāde Jaunannas Tautas namam iedzīvotāju sabiedrisko 

aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai”  (turpmāk – projekts) 

iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

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

apakšprogrammas 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atklātajam 

projektu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 10197,88 EUR (desmit tūkstoši viens 

simts deviņdesmit septiņi euro un 88 centi), ko sastāda:  

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

9178,09 EUR (deviņi tūkstoši viens simts septiņdesmit astoņi euro un 9 centi);  

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

1019,79 EUR (viens tūkstotis deviņpadsmit euro un 79 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu 1019,79 EUR (viens tūkstotis deviņpadsmit euro un 79 

centu) apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2019.gada budžeta līdzekļiem.  

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

Annas un Jaunannas pagastu pārvalžu vadītāju Vēsmu ČUGUNOVU. 

5.  
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LĒMUMS Nr. 437 

 

Par projektu „Āra trenažieru iegāde un uzstādīšana Jaunannā iedzīvotāju sportisko 

aktivitāšu nodrošināšanai” 

 

Izskatot Jaunannas pagasta pārvaldes 12.11.2018. iesniegumu Nr. JNPP/1-5/18/43, 

reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 12.11.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/4483, un pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 

27. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 

2015.- 2017.gadam 4.2. punktu, Investīciju plānu 2015.-2018.gadam 53. punktu, 2015. gada 

13. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju”’ 49. punktu, 

 

1. Iesniegt projekta „Āra trenažieru iegāde un uzstādīšana Jaunannā iedzīvotāju sportisko 

aktivitāšu nodrošināšanai” (turpmāk – projekts) iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.–2020. gadam apakšprogrammas 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā 

ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” atklātajam projektu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 13187,79 EUR (trīspadsmit tūkstoši 

viens simts astoņdesmit septiņi  euro un 79 centi), ko sastāda:  

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

11869,01 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi euro un 1 cents);  

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

1318,78 EUR (viens tūkstotis trīs simti astoņpadsmit euro un 78 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu 1318,78 EUR (viens tūkstotis trīs simti astoņpadsmit euro 

un 78 centu) apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2019. 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. 438 

 

Par projektu „Tehniskā aprīkojuma iegāde Veclaicenes pagasta kultūrvides 

nodrošināšanai” 

 

Izskatot Veclaicenes pagasta pārvaldes 12.11.2018. iesniegumu Nr. VPP/1-5/18/71, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.11.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/4479,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 23. un 27. punktu, 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 590 

“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā 

“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 49. punktu, 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna, kas apstiprināts 

ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr. 16 (sēdes protokols Nr. 2, 13. punkts)                 

6.3. punktu un Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-

2018. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes  26.04.2018. lēmumu Nr. 143 (sēdes 

protokols Nr. 5, 19. punkts) 65. punktu, 

1. Iesniegt projekta „Tehniskā aprīkojuma iegāde Veclaicenes pagasta kultūrvides 

nodrošināšanai”  (turpmāk – projekts) iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.–2020. gadam apakšprogrammas 19.2. “Darbības īstenošana 

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 14961,65 EUR (četrpadsmit tūkstoši deviņi 

simti sešdesmit viens euro un 65 centi), ko sastāda:  

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

13465,48 EUR (trīspadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit pieci euro un  48 centi);  

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

jeb 1496,17 EUR (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit seši euro un 17 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības 

priekšfinansēšanu un  līdzfinansējumu 1496,17 EUR (viens tūkstotis četri simti 

deviņdesmit sešu euro un 17 centu) apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2019. 

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. 439 

 

Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-

2018.gadam aktualizēšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 22. panta trešo daļu un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu 

Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu, 

Apstiprināt aktualizēto Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju 

plānu 2015.-2018. gadam pielikumā uz 44 lp. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 

  

alu
ks

ne
.lv
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LĒMUMS Nr. 440 

 

Par saistošo noteikumu Nr.18/2018 

„Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.1/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2018.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.18/2018 „Par grozījumiem Alūksnes novada 

domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Alūksnes novada 

pašvaldības budžetu 2018.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs            A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 441 

 

Par projektu “Peldēšanas vietas “Vējiņi” infrastruktūras uzlabošana un pieejamības 

nodrošināšana Alūksnes ezerā”  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās 

daļas 23. punktu,  

1. Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda rīkotajā projektu konkursā “Ūdeņu 

aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība” ar projektu 

“Peldēšanas vietas “Vējiņi” infrastruktūras uzlabošana un pieejamības 

nodrošināšana Alūksnes ezerā” (turpmāk – projekts).  

2. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības indikatīvās kopējās izmaksas projektā 

70 000 EUR (septiņdesmit tūkstoši euro), no kurām Latvijas vides aizsardzības 

fonda finansējums indikatīvi 49 000 EUR (četrdesmit deviņi  tūkstoši euro) un 

Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums indikatīvi 21 000 EUR (divdesmit 

viens tūkstotis euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes 

novada pašvaldības līdzfinansējumu no 2019. gada budžeta līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 442 

 

Par projektu “Laivu nolaišanas vietas uzlabošana Alūksnes ezerā”  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās 

daļas 23. punktu,  

1. Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda rīkotajā projektu konkursā “Ūdeņu 

aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība” ar projektu “Laivu 

nolaišanas vietas uzlabošana Alūksnes ezerā” (turpmāk – projekts).  

2. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības indikatīvās kopējās izmaksas projektā 

50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši euro), no kurām Latvijas vides aizsardzības fonda 

finansējums indikatīvi 35 000 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši euro) un Alūksnes 

novada pašvaldības līdzfinansējums indikatīvi 15 000 EUR (piecpadsmit tūkstoši 

euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu no 2019. gada budžeta līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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 (Satur ierobežotas pieejamības informāciju - 

ziņas par personu privāto dzīvi) 
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LĒMUMS Nr.443 
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