lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju
(vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kadastra apzīmējums)

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. martā

sēdes protokols Nr.4, 2.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 75

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
[..], “Kamenes”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
Izskatot [..] pilnvarotās personas [..] 02.03.2018. iesniegumu par zemesgabala “Kamenes”,
Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 02.03.2018. saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/18/242, konstatējot, ka uz zemes vienības atrodas [..],
personas kods [..], piederoša būve, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4. panta ceturtās daļas 3. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, Ministru
kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”
38.punktu,
1.

2.

3.

4.

Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Kamenes”,
Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. [..], sastāvā esošu, apbūvētu,
Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..].
Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemesgabala robežu plānu
izgatavošanu, īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada
pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes
vienības atsavināšanas ierosinātāja [..]. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa
pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas
samaksā.
Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu [..], Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot
par brīvu cenu uz zemesgabala esošas, zemesgrāmatā ierakstītas būves īpašniekam.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.

Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju
(vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kadastra apzīmējums)

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. martā

sēdes protokols Nr.4, 3.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 76

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
[..], “Pormaļi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
Izskatot [..] pilnvarotās personas [..] 07.03.2018. iesniegumu par zemesgabala Alsviķu
pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 08.03.2018. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā
un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/18/263, konstatējot, ka uz zemes vienības atrodas [..], personas
kods [..], piederošas būves, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4. panta ceturtās daļas 3.punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, Ministru kabineta
01.02.2011. noteikumu Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.
punktu, ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības zemes lietu komisijas 09.03.2018. lēmumu
Nr. ZK/1-8.11/18/47 “Par nosaukuma maiņu īpašumam Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā,
kadastra Nr. [..]”,
1.
Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Pormaļi”,
Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. [..], sastāvā esošu, apbūvētu,
Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..].
2.
Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemesgabala robežu plānu
izgatavošanu, īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada
pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes
vienības atsavināšanas ierosinātājs [..]. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa
pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas
samaksā.
3.
Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu [..], Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot
par brīvu cenu uz zemesgabala esošu, zemesgrāmatā ierakstītu būvju īpašniekam.
4.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 4.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 77

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Romeškalns”, Veclaicenes
pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 4. panta otro daļu, 5. panta pirmo
daļu, 8. panta otro daļu, 9. panta otro daļu, 10. panta pirmo daļu,
ņemot vērā 18.09.2017. Tautsaimniecības komitejas lēmuma Nr.8, 1.p. “Par izmaiņām
Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai
sarakstā” 1. punktu,
1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Romeškalns”,
Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3688 005 0190.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.
4. Izsoles noteikumos paredzēt pircējam šādus pienākumus:
4.1. slēgt bezatlīdzības līgumu (uz termiņu ne īsāku kā 10 gadi) ar Alūksnes novada
pašvaldību par telpu Nr.25 un 26 (telpu numuri pēc būves tehniskās inventarizācijas
lietas) izmantošanu pašapkalpošanās informācijas centra vajadzībām Eiropas
Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa
5.4.1.1.pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un
rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus
“Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un
pieejamības nodrošināšanai” ietvaros;
4.2. nodrošināt telpas Nr.43, 44, 45 un 46 (telpu numuri pēc būves tehniskās
inventarizācijas lietas) biedrības “Veclaicenes avotiņš”, reģistrācijas numurs
40008051397, apstiprinātā ELFLA pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
sociālo pakalpojumu pilnveidošanas rīcībā LEADER projektu konkursa projekta
„Romeškalna centrs - attīstībai un sadarbībai: alternatīvu sociālo pakalpojumu
sniegšanas vietas – higiēnas punkta izveide” realizēšanai līdz 2019. gada
30. augustam.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 5.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 78

Par cirsmas “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
Izskatot pašvaldības aģentūras “Spodra” direktora G.KOZILĀNA 05.03.2018.
iesniegumu par cirsmas atsavināšanu izsolē, kas 06.03.2018. saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/18/967, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 19. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta
otro daļu, 4. panta otro daļu, 6. panta otro daļu, 8. panta ceturto un piekto daļu,
1.

Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu, cirsmu - krājas
kopšanas cirti (platība 11,86 ha, 4. kvartāla nogabalā Nr.48, pārdodamais koku
apjoms cirsmā - 418,78m³) īpašumā “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes
novadā, īpašuma kadastra Nr.3694 001 0006 (turpmāk tekstā - cirsma), pārdodot to
izsolē.

2.

Uzdot Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt atsavināmās kustamās mantas cirsmas novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus un rīkot izsoli.

Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 6.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 79

Par cirsmas “Dambis 1”, Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
Izskatot pašvaldības aģentūras “Spodra” direktora G.KOZILĀNA 12.02.2018.
iesniegumu par cirsmas atsavināšanu izsolē, kas 13.02.2018. saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/18/620, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 19. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta
otro daļu, 4. panta otro daļu, 6. panta otro daļu, 8. panta ceturto un piekto daļu,
1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu, cirsmu galveno cirti
– izlases cirti (platība 4,04 ha, 1. kvartāla nogabals Nr. 4, pārdodamais koku apjoms
cirsmā - 145,24m³) īpašumā “Dambis 1”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma
kadastra Nr.3644 004 0227 (turpmāk tekstā - cirsma), pārdodot to izsolē.
2. Uzdot Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt atsavināmās kustamās mantas cirsmas novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus un rīkot izsoli.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 7.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 80

Par cirsmu “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā,
atsavināšanu
Izskatot pašvaldības aģentūras “Spodra” direktora G.KOZILĀNA 09.02.2018.
iesniegumu par cirsmas atsavināšanu izsolē, kas 13.02.2018. saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/18/619, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 19. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta
otro daļu, 4. panta otro daļu, 6. panta otro daļu, 8. panta ceturto un piekto daļu,
1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu - cirsmas īpašumā
“Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma
kadastra Nr. 3656 009 0095 (turpmāk tekstā-cirsmas), atsavinot vienā izsoles paketē
ar kopējo pārdodamo koku apjomu 317,01m³:
1.1. Cirsmu sanitāro cirti, “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā,
Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3656 009 0095 (platība 0,71 ha,
1. kvartāla nogabalos Nr.1, 2, pārdodamais koku apjoms cirsmā - 41,42m³).
1.2. Cirsmu sanitāro cirti, “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā,
Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3656 009 0095 (platība 12,1 ha,
1. kvartāla nogabalos Nr.3, 5, pārdodamais koku apjoms cirsmā – 235,18m³).
1.3. Cirsmu sanitāro cirti, “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā,
Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3656 009 0095 (platība 1,23 ha,
1. kvartāla nogabalā Nr.11, pārdodamais koku apjoms cirsmā - 40,41m³).
2.

Uzdot Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt atsavināmās kustamās mantas cirsmas novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus un rīkot izsoli.

Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 8.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 81

Par cirsmu “Ežukalns” un “Ezeriņi”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā
atsavināšanu
Izskatot pašvaldības aģentūras “Spodra” direktora G.KOZILĀNA 01.03.2018.
iesniegumu par cirsmu atsavināšanu izsolē, kas 01.03.2018. saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/18/881, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 19. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta
otro daļu, 4. panta otro daļu, 6. panta otro daļu, 8. panta ceturto un piekto daļu,
1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu - cirsmas īpašumā
“Ežukalns”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3676 009
0125 un “Ezeriņi”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3676
001 0191, (turpmāk tekstā - cirsmas), atsavinot vienā izsoles paketē ar kopējo
pārdodamo koku apjomu 532,09m³:
1.1.Cirsmu galveno cirti - kailcirti, “Ežukalnā”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes
novadā, īpašuma kadastra Nr.3676 009 0125 (platība 0,26 ha, 1. kvartāla
nogabalā Nr.1, pārdodamais koku apjoms cirsmā - 93,83m³);
1.2.Cirsmu galveno cirti - kailcirti, “Ežukalnā”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes
novadā, īpašuma kadastra Nr.3676 009 0125 (platība 1,78 ha, 1. kvartāla
nogabalos Nr.6, 7, 10, 11, pārdodamais koku apjoms cirsmā -328,13m³);
1.3.Cirsmu galveno cirti - kailcirti, “Ezeriņos”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes
novadā, īpašuma kadastra Nr.3676 001 0191 (platība 0,38 ha, 1. kvartāla
nogabalā Nr.1, pārdodamais koku apjoms cirsmā -110,13m³).
2. Uzdot Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt atsavināmās kustamās mantas cirsmas novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus un rīkot izsoli.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 9.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 82

Par cirsmas “Kaktiņi ZR 1”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
Izskatot pašvaldības aģentūras “Spodra” direktora G.KOZILĀNA 01.03.2018.
iesniegumu par cirsmas atsavināšanu izsolē, kas 01.03.2018. saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/18/882, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 19. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta
otro daļu, 4. panta otro daļu, 6. panta otro daļu, 8. panta ceturto un piekto daļu,
1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu, cirsmu galveno
cirti – kailcirti (platība 2,2 ha, 1. kvartāla nogabalos Nr.2, 3, 8, pārdodamais koku
apjoms cirsmā - 568,34m³) īpašumā “Kaktiņi ZR 1”, Ziemera pagastā, Alūksnes
novadā, īpašuma kadastra Nr.3696 001 0082 (turpmāk tekstā-cirsma), pārdodot to
izsolē.
2. Uzdot Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt atsavināmās kustamās mantas cirsmas novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus un rīkot izsoli.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 83

Par nekustamā īpašuma “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā sastāvā
esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36940010006 daļas īslaicīgu nomu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta a)
apakšpunktu, Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu
apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora
22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167,
1. Apstiprināt maksu par nekustamā īpašuma “Medņukalni”, kadastra numurs
36940010006, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā sastāvā esošas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 36940010006 daļas platību 260250 m2 īslaicīgu nomu
2,39 EUR/stundā bez pievienotās vērtības nodokļa.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2018. gada 1. aprīli.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 84

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai
„Latvijas Sarkanais Krusts”
Izskatot biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” 12.03.2018. iesniegumu, kas reģistrēts
Alūksnes novada pašvaldībā 12.03.2018. ar Nr. ANP/1-41/18/1055,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas
4.¹ punktu, trešo un piekto daļu, Finanšu ministrijas 26.05.2005. lēmumu Nr.150 „Par
sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts””,
1. Ar mērķi uzglabāt un izdalīt pārtikas un sadzīves komplektu pakas Eiropas Savienības
programmas realizēšanai, nodot biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”, reģistrācijas numurs
40008002279, bezatlīdzības lietošanā uz tās sabiedriskā labuma statusa laiku, bet ne ilgāk kā
uz 5 (pieciem) gadiem, šādas telpas:
1.1. telpu 12,6 m² platībā (telpa nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā
Nr.5), kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Alsviķu cehs”, Alsviķos, Alsviķu
pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3642 006 0203 002, atlikusī bilances
vērtība uz 01.01.2018. 810,51 EUR;
1.2. telpu 7,7 m² platībā (telpa nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā Nr.8),
kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Dailes”, Jaunzemos, Ilzenes pagastā,
Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3652 005 0201 001, atlikusī bilances vērtība uz
01.01.2018. 77,43 EUR;
1.3. telpu 21 m² platībā (telpa nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā Nr.5),
kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Zvaigznītes”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes
novadā, kadastra apzīmējums 3694 002 0299 001, atlikusī bilances vērtība uz
01.01.2018. 0,00 EUR;
1.4. telpu 10,3 m² platībā (telpa nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā
Nr.1), kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Ezermalas” – 11, Mārkalnē,
Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3676 005 0173 001 011,
atlikusī bilances vērtība uz 01.01.2018. 4,83 EUR;
1.5. telpu 9,9 m² platībā (telpa nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā Nr.3),
kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Māras”, Mālupē, Mālupes pagastā,
Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3674 002 0153 001 009, atlikusī bilances
vērtība uz 01.01.2018. 1051,70 EUR;

1.6. telpu 10,4 m² platībā (telpa nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā
Nr.1), kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Liepna 105” – 7, Liepnā, Liepnas
pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3668 010 0395 001 007, atlikusī
bilances vērtība uz 01.01.2018. 86,56 EUR;
1.7. telpu 1,2 m² platībā (telpa nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā Nr.6),
kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Cempji 2”, Kalncempjos, Kalncempju
pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3664 004 0216 001, atlikusī bilances
vērtība uz 01.01.2018. 140,81 EUR;
1.8. telpu 3 m² platībā (telpa nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā Nr.2),
kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Smiltis”, Annā, Annas pagastā, Alūksnes
novadā, kadastra apzīmējums 3644 004 0073 005, atlikusī bilances vērtība uz
01.01.2018. 323,43 EUR;
1.9. telpu 7,5 m² platībā (telpa nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā
Nr.24), kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Pagastmāja”, Ziemera pagastā,
Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3696 005 0252 001, atlikusī bilances vērtība uz
01.01.2018. 327,68 EUR.
2. Ar mērķi nodrošināt biedrības darbību, nodot biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”,
reģistrācijas numurs 40008002279, bezatlīdzības lietošanā uz tās sabiedriskā labuma statusa
laiku, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem, telpas 30,4 m² platībā (telpas nekustamā īpašuma
tehniskās inventarizācijas lietā Nr.1, 4, 6), kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā
„Zvaigznītes”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3694 002 0299 001,
atlikusī bilances vērtība uz 01.01.2018. 0,00 EUR.
3. Līgumā, citastarp, paredzēt:
3.1. telpu stāvokli, saskaņā ar nodošanas – pieņemšanas aktu;
3.2. telpu nodošanu atpakaļ gadījumos, kad biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” zaudē
sabiedriskā labuma statusu, netiek nodrošināts telpu izmantošanas mērķis vai netiek
segti telpu uzturēšanas izdevumi;
3.3. nosacījumu, ka līgums izbeidzams pirms termiņa, ja lietošanā nodotās telpas
nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
4. Alūksnes novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt līgumu par telpu
nodošanu bezatlīdzības lietošanā noslēgšanu.
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LĒMUMS Nr. 85

Par līdzekļu izdalīšanu Mālupes pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības
Ceļu un ielu uzkrājuma fonda
Izskatot Mālupes pagasta pārvaldes 06.03.2018. iesniegumu Nr. MLPP/1-5/18/13 „Par
līdzekļu piešķiršanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.03.2018. ar
Nr. ANP/1-33/18/989,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta
pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada
pašvaldības 2015. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 1/2015 „Alūksnes novada pašvaldības Ceļu
un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība” (apstiprināta ar 29.01.2015. Alūksnes novada domes
lēmumu Nr.12, protokols Nr. 2, 9. punkts) 8. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas
2011.- 2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015. – 2017.gadam 1.3.punktu,
1. Izdalīt Mālupes pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu
uzkrājuma fonda finansējumu 10 830 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit euro)
apmērā tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un autoruzraudzībai inženierbūves pašvaldības autoceļa “Mālupe – Priednieki” sastāvā ietilpstošā Priednieku tilta
atjaunošanai.
2. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu
pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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LĒMUMS Nr. 86

Par Alūksnes novada pašvaldības autonomās funkcijas – ūdensapgādes un kanalizācijas
sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas organizēšanas deleģēšanu SIA „RŪPE”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, t.sk.,
ūdensapgādi un kanalizāciju, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Šis ir
pašvaldības uzdevums, kura efektīvai nodrošināšanai pašvaldība piemēro visus tās rīcībā esošos
līdzekļus publisko un privāto tiesību jomās. Lai iespējami efektīvāk un racionālāk nodrošinātu
šo pašvaldības autonomo funkciju, Alūksnes novada pašvaldības SIA „RŪPE”, kas ir reģistrēta
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un ierakstīta komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas
Nr.53203000201, kurā Alūksnes novada pašvaldībai pieder 100% akcijas un kura nodrošina
dzeramā ūdens ražošanu un piegādi, kā arī kanalizācijas novadīšanas un attīrīšanas
pakalpojumus Alūksnes pilsētas, Alsviķu, Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunlaicenes, Veclaicenes,
Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Zeltiņu un Ziemera pagastu administratīvajās teritorijās
Alūksnes novadā esošajiem patērētājiem, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4. panta 11, otro un trešo daļu, 5. panta pirmo, otro un piekto daļu, 6. panta
otro un trešo daļu, 40. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. un
27. punktu, tiek nodotas ūdenssaimniecības tehnoloģiskas iekārtas Malienas un Liepnas
pagastos, kā arī pievienota sabiedrība ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE”, kas nodrošināja
ūdensapgādi un kanalizāciju Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastos, Alūksnes novadā.
Ņemot vērā iepriekš minēto,
1. Deleģēt SIA „RŪPE”, vienotās reģistrācijas Nr. 53203000201, ūdensapgādes un
kanalizācijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja funkcijas Alūksnes pilsētas, Alsviķu,
Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Zeltiņu,
Ziemera, Malienas, Liepnas, Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu administratīvajās
teritorijās Alūksnes novadā, piešķirot īpašas (ekskluzīvas) tiesības ūdensapgādes un
kanalizācijas komunālo pakalpojumu sniegšanai.
2. Noteikt, ka SIA “RŪPE” ir Alūksnes novada pašvaldības Malienas un Liepnas pagastu
pārvalžu komunālo dienestu tiesību un saistību, izņemot Alūksnes novada Malienas un
Liepnas pagastu teritorijās esošo patērētāju parādsaistību par laika periodu, līdz šī lēmuma
spēkā stāšanās dienai saņemtajiem pakalpojumiem, pārņēmēja ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas jomā.

3. Noteikt, ka SIA “RŪPE” ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE” (reģistrācijas
Nr.43203002198) tiesību un saistību pārņēmēja.
4. Slēgt līgumu ar SIA „RŪPE” par ūdensapgādes un kanalizācijas sabiedrisko pakalpojumu
sniegšanu Alūksnes pilsētas, Alsviķu, Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunlaicenes, Veclaicenes,
Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Zeltiņu, Ziemera, Malienas, Liepnas, Annas, Jaunannas un
Kalncempju pagastu administratīvajās teritorijās Alūksnes novadā uz 10 (desmit) gadu
termiņu.
5. Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad ūdensapgādes un kanalizācijas tehnoloģiskās iekārtas
un ar tām saistītie nekustamie īpašumi Malienas, Liepnas, Annas, Jaunannas un Kalncempju
pagastos, Alūksnes novadā tiek nodotas SIA “RŪPE” īpašumā un tās pamatkapitāls tiek
palielināts par šo iekārtu vērtību.
6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 2008. gada 25. septembra Alūksnes pilsētas
domes lēmums Nr. 234 “Par līguma slēgšanu ar SIA “RŪPE” par ūdenssaimniecības
pakalpojuma sniegšanu Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā”, 2010. gada 29. jūlija
Alūksnes novada domes lēmums Nr. 421 “Par Alūksnes novada pašvaldības autonomās
funkcijas – ūdensapgādes un kanalizācijas komunālo pakalpojumu sniegšanas organizācijas
– deleģēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “RŪPE””, 2010. gada 3. septembra
Alūksnes novada domes lēmums Nr. 529 “Par Alūksnes novada pašvaldības autonomās
funkcijas – ūdensapgādes un kanalizācijas komunālo pakalpojumu sniegšanas organizācijas
– deleģēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “RŪPE”” un 2010. gada 27. maija
Alūksnes novada domes lēmums Nr. 295 “Par Alūksnes novada pašvaldības autonomās
funkcijas – ūdensapgādes un kanalizācijas komunālo pakalpojumu sniegšanas organizācijas
– deleģēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE””.
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Par Alūksnes novada pašvaldības autonomās funkcijas – siltumapgādes sabiedriskā
pakalpojuma sniegšanas organizēšanas deleģēšanu akciju sabiedrībai „SIMONE”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, t.sk.,
siltumapgādi, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Šis ir pašvaldības
uzdevums, kura efektīvai nodrošināšanai pašvaldība piemēro visus tās rīcībā esošos līdzekļus
publisko un privāto tiesību jomās. Lai iespējami efektīvāk un racionālāk nodrošinātu šo
pašvaldības autonomo funkciju, Alūksnes novada pašvaldības akciju sabiedrībai „SIMONE”,
kas ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un ierakstīta komercreģistrā ar vienoto
reģistrācijas Nr.43203003117, kurā Alūksnes novada pašvaldībai pieder 100% akcijas un kura
nodrošina siltumenerģijas ražošanu un piegādi Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā
izvietotajiem siltumenerģijas patērētājiem, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4. panta 11, otro un trešo daļu, 5. panta pirmo, otro un piekto daļu, 6. panta
otro un trešo daļu, 40. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. un 27.
punktu, tiek nodotas siltumapgādes ražošanas un pārvades tehnoloģiskās iekārtas Jaunlaicenes
un Mālupes pagastos, Alūksnes novadā. Vienlaicīgi akciju sabiedrībai „SIMONE” uzdots
organizēt siltumenerģijas ražošanas un piegādes pakalpojumu Alūksnes novada Liepnas
pagasta fiziskām un juridiskām personām, kas izmanto centralizētos siltumapgādes
pakalpojumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto,
1. Deleģēt akciju sabiedrības „SIMONE”, vienotās reģistrācijas Nr. 43203003117,
siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja funkcijas Alūksnes pilsētas,
Jaunlaicenes, Mālupes un Liepnas pagastu administratīvajās teritorijās Alūksnes
novadā, piešķirot īpašas (ekskluzīvas) tiesības siltumenerģijas ražošanā un piegādē.
2. Noteikt, ka akciju sabiedrība “SIMONE” ir Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes,
Mālupes un Liepnas pagastu pārvalžu komunālo dienestu tiesību un saistību, izņemot
šajās teritorijās esošo patērētāju parādsaistību par laika periodu, līdz šī lēmuma spēkā
stāšanās dienai saņemtajiem pakalpojumiem, pārņēmēja siltumapgādes pakalpojumu
sniegšanas jomā.

3. Slēgt līgumu ar akciju sabiedrību „SIMONE” par siltumapgādes sabiedriskā
pakalpojuma sniegšanu Alūksnes pilsētas, Jaunlaicenes, Mālupes un Liepnas pagastu
administratīvajās teritorijās Alūksnes novadā uz 10 (desmit) gadu termiņu.
4. Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad siltumapgādes ražošanas un pārvades tehnoloģiskās
iekārtas Jaunlaicenes un Mālupes pagastos Alūksnes novadā tiek nodotas akciju
sabiedrības “SIMONE” īpašumā un tās pamatkapitāls tiek palielināts par šo iekārtu
vērtību.
5. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu siltumenerģijas pakalpojumam tiek
piemērots akciju sabiedrībai “SIMONE” apstiprinātais siltumenerģijas ražošanas un
piegādes pakalpojumu tarifs.
6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 2013. gada 24. oktobra Alūksnes
novada domes lēmums Nr. 517 “Par līguma slēgšanu ar akciju sabiedrību “SIMONE”
par siltumapgādes sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu Alūksnes pilsētas
administratīvajā teritorijā”.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
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Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 15.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 88

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – ūdens apgādes un kanalizācijas
tīklu Alūksnes Pilssalā, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu
Ņemot vērā to, ka Alūksnes novada pašvaldībai piederošais īpašums – izbūvētie ūdens
apgādes un kanalizācijas tīkli Alūksnes Pilssalā, Alūksnē, Alūksnes novadā nav nepieciešami
Alūksnes novada pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta 11, otro un trešo daļu, 5. panta pirmo, otro un
piekto daļu, 6. panta otro un trešo daļu, 40. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 17. un 27. punktu,
1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošos ūdens apgādes un kanalizācijas
tīklus Alūksnes Pilsslā, Alūksnē, Alūksnes novadā.
2. Veikt šī lēmuma 1.punktā minētās mantas novērtēšanu, uzdodot to veikt Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētam mantisko ieguldījumu novērtēšanas
ekspertam.
3. Kā iepriekš minētā Alūksnes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas veidu
noteikt tā (kā mantiskā ieguldījuma) ieguldīšanu SIA “RŪPE” pamatkapitālā,
palielinot to par eksperta veiktā novērtējuma summu.
4. Noteikt, ka atsavināmais īpašums var tikt izmantots tikai SIA “RŪPE” saimnieciskai
darbībai – sniegt ūdens apgādes un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumus
Alūksnes Pilssalā, Alūksnē, Alūksnes novadā izvietotajām juridiskām un publiskām
personām, tas nav tālāk atsavināms un ir atgriežams Alūksnes novada pašvaldībai
gadījumā, ja turpmāk nav nepieciešams šo pakalpojumu sniegšanai.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS
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Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 16.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 89

Par saistošo noteikumu Nr. 3/2018 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA”
nolikums” izdošanu
Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu,
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3/2018 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras
„ALJA” nolikums” un to paskaidrojuma rakstu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

LATVIJAS REPUBLIKA
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Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 17.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 90

Par Alūksnes novada Sociālā dienesta un Sociālās aprūpes centra “Alūksne”
reorganizāciju, izveidojot jaunu iestādi
Lai izveidotu optimālu un kvalitatīvu sociālās palīdzības un sociālās aprūpes
pakalpojumu institūciju tīklu un nodrošinātu pašvaldības resursu racionālu un efektīvu
izmantošanu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 15. panta trešās daļas 2. punktu, 30. panta otro daļu,
1. Reorganizēt Alūksnes novada Sociālo dienestu, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
90001039551, adrese Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 un
Sociālās aprūpes centru “Alūksne”, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90009536026,
adrese Ošu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, apvienojot tās un ar 2018. gada
1. jūniju izveidojot jaunu iestādi “Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde”, adrese:
Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.
2. Noteikt, ka Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde ir Alūksnes novada Sociālā dienesta
un Sociālās aprūpes centra “Alūksne” funkciju un uzdevumu, mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja.
3. Apstiprināt Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes nolikumu (pielikumā uz 5 lapām).
4. Reorganizācijas procesā:
4.1.izveidot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja amata vietu;
4.2.likvidēt Alūksnes novada Sociālā dienesta vadītāja amata vietu;
4.3.likvidēt Sociālās aprūpes centra “Alūksne” direktora amata vietu.
5. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt lēmuma izpildi.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

LATVIJAS REPUBLIKA
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Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 18.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 91

Par saistošo noteikumu Nr. 4/2018
„Grozījums Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos
Nr. 15/2017 „Par pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 2009. gada
17. jūnija noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”
15. punktu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes
noteikumi” 43. punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 25.2 panta pirmo
un piekto daļu,
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4/2018 „Grozījums Alūksnes novada domes
2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 15/2017 „Par pabalstiem Alūksnes novadā”
un to paskaidrojuma rakstu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
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Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 19.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 92

Par saistošo noteikumu Nr. 5/2018
„Grozījumi Alūksnes novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 5/2010 „Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā” izdošanu
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek
segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu,
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5/2018 „Grozījumi Alūksnes novada domes
2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2010 „Par sociālajiem pakalpojumiem
Alūksnes novada pašvaldībā” un to paskaidrojuma rakstu.

Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS
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Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 20.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 93

Par saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa
noteikšanu Alūksnes novadā” izdošanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu,
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2018 “Par maznodrošinātas personas (ģimenes)
statusa noteikšanu Alūksnes novadā” un to paskaidrojuma rakstu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS
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Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 21.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 94

Par papildu līdzekļu piešķiršanu biedrību projektu līdzfinansēšanai
Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības izsludināto pieteikšanos biedrību,
nodibinājumu un reliģisko organizāciju projektu līdzfinansējuma saņemšanai sabiedriski
nozīmīgiem projektiem, to izvērtēšanas rezultātu un atbalstāmo projektu skaitu, 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) 8.2. punktu, Alūksnes novada domes Sociālās, izglītības un kultūras komitejas
07.03.2018. sēdes lēmumus (sēdes protokols Nr.3, 1.-11. un 19.punkts), Tautsaimniecības
komitejas 14.03.2018. sēdes lēmumus (sēdes protokols Nr.3, 13., 14., 15., 16., 17. un 18.punkts)
un Finanšu komitejas 15.03.2018. sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 12. punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2., 4., 5., 6. un
7. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem”
30. pantu,
1.

2.

Izdalīt papildu finansējumu 2 858,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit
astoņu euro) apmērā, lai nodrošinātu Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
atbalstīto sabiedriski nozīmīgo projektu īstenošanai.
Esošo un papildu finansējumu nodrošināt, veicot pārkārtojumus apstiprinātajā
Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā:
2.1. no valdības funkciju koda:
2.1.1. 049010 “ES projektu līdzfinansējums” - 2858,00 EUR,
2.1.2. 081008 “Līdzfinansējums sabiedriski nozīmīgu projektu (pasākumu)
īstenošanai kultūrā” - 432,00EUR,
2.1.3. 109114 “Līdzfinansējums sabiedriski nozīmīgu projektu (pasākumu)
īstenošanai sociālā jomā un veselībā” - 290,00 EUR,
2.2. uz valdības funkciju kodiem:
2.2.1. 054001 - “Līdzfinansējums sabiedriski nozīmīgu projektu (pasākumu)
īstenošanai vidē” 2 440,00 EUR,
2.2.2. 082913 - “Līdzfinansējums sabiedriski nozīmīgu projektu (pasākumu)
īstenošanai kultūrā” 203,00 EUR,
2.2.3. 098230 - “Līdzfinansējums sabiedriski nozīmīgu projektu (pasākumu)
īstenošanai izglītībā” 937,00 EUR.

3.
4.

Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu
pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 22.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 95

Par līdzfinansējumu biedrībai „Latvijas Neredzīgo biedrība” projekta “Šoudauna
attīstība Alūksnes novadā” realizācijai
Izskatot biedrības „Alūksnes Invalīdu biedrība” 23.02.2018. projekta pieteikumu
“Šoudauna attīstība Alūksnes novadā”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 23.02.2018. ar
Nr. ANP/1-41/18/781,
pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 22. novembra saistošo
noteikumu Nr. 32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 1.4.4., 1.9.2., 3.6.1. apakšpunktu, Sociālās, izglītības un
kultūras komitejas 07.0.3.2018. lēmumu, protokols Nr. 3, 5.punkts,
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Latvijas Neredzīgo biedrība”, reģistrācijas
Nr. 40008004000, projekta “Šoudauna attīstība Alūksnes novadā” realizācijai
310,00 EUR (trīs simti desmit euro) apmērā.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību par atbalstītā
projekta realizēšanu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 23.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 96

Par līdzfinansējumu biedrībai „Latviskais mantojums” projekta „Ceļā uz Strautiņu
skolas 150 gadu atceri” realizācijai
Izskatot biedrības „Latviskais mantojums” 21.02.2018. projekta pieteikumu „Ceļā uz
Strautiņu skolas 150 gadu atceri”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 23.02.2018. ar
Nr. ANP/1-41/18/772,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu
Nr. 32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem” 1.4.1., 1.8. punktu un 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa
likuma 67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 07.03.2018. lēmumu, protokols
Nr.3, 6.punkts,
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Latviskais mantojums”, reģistrācijas
Nr. 40008205686, projekta „Ceļā uz Strautiņu skolas 150 gadu atceri” realizācijai
598,00 EUR (pieci simti deviņdesmit astoņu euro) apmērā.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma noslēgšanu ar
biedrību par atbalstītā projekta realizēšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV- 4201.

Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 24.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 97

Par līdzfinansējumu nodibinājumam „Malienas skolas fonds”
projekta „Ceļā uz mūsu valsts un Aleksandra Pelēča simtgadi” realizācijai
Izskatot nodibinājuma „Malienas skolas fonds” 26.02.2018. projekta pieteikumu „Ceļā
uz mūsu valsts un Aleksandra Pelēča simtgadi”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
26.02.2018. ar Nr. ANP/1-41/18/817,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu
Nr. 32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem” 1.4.1., 1.8. punktu un 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa
likuma 67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 07.03.2018. lēmumu, protokols
Nr. 3, 7.punkts,
1.

Piešķirt līdzfinansējumu nodibinājumam „Malienas skolas fonds”, reģistrācijas
Nr. 40008050279, projekta „Ceļā uz mūsu valsts un Aleksandra Pelēča simtgadi ”
realizācijai 600,00 EUR (seši simti euro) apmērā.

2.

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma noslēgšanu ar
biedrību par atbalstītā projekta realizēšanu.

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 25.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 98

Par līdzfinansējumu biedrības ,,Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
projekta realizācijai
Izskatot biedrības ,,Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” 23.02.2018.
projekta pieteikumu “Videi draudzīgas NVO Alūksnes novadā”, reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 26.02.2018. ar Nr. ANP/1-41/18/818,
konstatēts, ka biedrības ,,Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” projekta ,,Videi
draudzīgas NVO Alūksnes novadā” mērķis daļēji atbilst kritērijiem, lai piešķirtu Alūksnes
novada pašvaldības līdzfinansējumu. Par neatbilstošu līdzfinansējuma saņemšanai 250 EUR
(divi simti piecdesmit euro) apmērā tiek atzīta aktivitāte, organizējot mācību vizīti ārpus
Alūksnes novada teritorijas,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”,
1.4.1. apakšpunktu, 1.8. punktu un 3.6.2. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma
67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 07.03.2018. lēmumu, protokols Nr. 3,
20. punkts,
1.

Piešķirt daļēju līdzfinansējumu biedrības ,,Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta
centrs”, reģistrācijas Nr.40008039360, projekta ,,Videi draudzīgas NVO Alūksnes novadā”
realizācijai 340 EUR (trīs simti četrdesmit euro) apmērā.

2.

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma noslēgšanu par biedrības
atbalstītā projekta realizēšanu.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 26.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 99

Par līdzfinansējumu Alūksnes evaņģēliski luteriskai draudzei
Izskatot Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes projekta pieteikumu “Alūksnes
evaņģēliski luteriskās baznīcas 230 gadu atcere Kristofa Hāberlanda projektēto baznīcu lokā”,
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 26.02.2018. ar Nr. ANP/1-41/18/808,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr. 32/2012
„Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem
projektiem” 1.4.2. apakšpunktu, 1.8. punktu un 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa
likuma 67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 07.03.2018. lēmumu, protokols
Nr. 3, 8.punkts,
1. Piešķirt līdzfinansējumu Alūksnes evaņģēliski luteriskai draudzei, reģistrācijas
Nr. 90000380953, projekta “Alūksnes evaņģēliski luteriskās baznīcas 230 gadu
atcere Kristofa Hāberlanda projektēto baznīcu lokā” realizācijai 599,00 EUR (pieci
simti deviņdesmit deviņu euro) apmērā.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma noslēgšanu par
biedrības atbalstītā projekta realizāciju.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV- 4201.

Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 27.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 100

Par līdzfinansējumu biedrībai „Ernsta Glika mantojuma biedrība”
Izskatot biedrības „Ernsta Glika mantojuma biedrība” projekta pieteikumu „Mūsdienīga
aprīkojuma izmantošana Bībeles muzejā - eksponātu saglabāšanas garantija nākamajām
paaudzēm”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 26.02.2018. ar Nr. ANP/1-41/18/809,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012
„Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem
projektiem” 1.4.2. apakšpunktu, 1.8. punktu un 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa
likuma 67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 07.03.2018. lēmumu, protokols
Nr.3, 11. punkts,
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Ernsta Glika mantojuma biedrība”, reģistrācijas
Nr. 40008168549, projekta „Mūsdienīga aprīkojuma izmantošana Bībeles muzejā
- eksponātu saglabāšanas garantija nākamajām paaudzēm” realizācijai 527,00 EUR
(pieci simti divdesmit septiņu euro) apmērā.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma noslēgšanu par
biedrības atbalstītā projekta realizāciju.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 28.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 101

Par līdzfinansējumu biedrībai “Kultūras un izglītības centrs “Stili””
Izskatot biedrības “Kultūras un izglītības centrs “Stili”” projekta pieteikumu “Ceļojošā
izstāde “Mūzika, dziesma un deja Alūksnes novadā 2018””, reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 23.02.2018. ar Nr. ANP/1-41/18/780,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012
„Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem
projektiem” 1.4.2. apakšpunktu, 1.8. punktu un 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa
likuma 67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 07.02.2018. lēmumu, protokols
Nr.3, 9.punkts,
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Kultūras un izglītības centrs “Stili””,
reģistrācijas Nr. 40008037923, projekta “Ceļojošā izstāde “Mūzika, dziesma un
deja Alūksnes novadā 2018”” realizācijai 600,00 EUR (seši simti euro) apmērā.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma noslēgšanu par
biedrības atbalstītā projekta realizāciju.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.

Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 29.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 102

Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes un Apes novada fonds”
Izskatot biedrības „Alūksnes un Apes novada fonds” projekta pieteikumu „Kultūras
mantojuma festivāli - kopienas attīstībai”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 26.02.2018.
ar Nr. ANP/1-41/18/819,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012
„Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem
projektiem” 1.4.2. apakšpunktu, 1.8. punktu un 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa
likuma 67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 07.03.2018. lēmumu, protokols
Nr.3, 10.punkts,
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes un Apes novada fonds”, reģistrācijas
Nr. 40008090271, projekta „Kultūras mantojuma festivāli - kopienas attīstībai”
realizācijai 300,00 EUR (trīs simti euro) apmērā.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma noslēgšanu par
biedrības atbalstītā projekta realizāciju.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 30.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 103

Par līdzfinansējumu biedrībai “Sidraba pavediens”
Izskatot biedrības “Sidraba pavediens” projekta pieteikumu “Aktīva dzīvesveida un
kolektīvo deju popularizējošs pasākums, veltīts Latvijas valsts simtgadei “Tikšanās
Marienburgā” - uzziedam pavasarim, kad gadiem es pāri skatos””, reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 21.02.2018. ar Nr. ANP/1-41/18/738,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012
„Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem
projektiem” 1.4.2. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa
likuma 67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 07.03.2018. lēmumu, protokols
Nr. 3, 12.punkts,
1.

Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Sidraba pavediens”, reģistrācijas
Nr. 40008230166, projekta “Aktīva dzīvesveida un kolektīvo deju popularizējošs
pasākums, veltīts Latvijas valsts simtgadei “Tikšanās Marienburgā” - uzziedam
pavasarim, kad gadiem es pāri skatos” realizācijai 600,00 EUR (seši simti euro)
apmērā.

2.

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma noslēgšanu par
biedrības atbalstītā projekta realizāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 31.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 104

Par līdzfinansējumu biedrības „Remis” projekta realizācijai
Izskatot biedrības „Remis” projekta pieteikumu „Suņu apmācības laukuma aprīkojuma
šķēršļu un inventāra papildināšana”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 16.02.2018. ar Nr.
ANP/1-41/18/674,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu
Nr. 32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem” 1.4.3. apakšpunktu, 1.9.2. un 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā
procesa likuma 67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 07.03.2018. lēmumu,
protokols Nr. 3, 4.punkts,
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Remis”, reģistrācijas Nr. 4000806778, projekta
„Suņu apmācības laukuma aprīkojuma – šķēršļu un inventāra papildināšana” realizācijai
600,00 EUR (seši simti euro) apmērā.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību par atbalstītā
projekta realizēšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 32.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 105

Par līdzfinansējumu biedrības „ILZENES ATTĪSTĪBAI” projekta realizācijai
Izskatot biedrības „ILZENES ATTĪSTĪBAI” 21.02.2018. iesniegumu, kas saņemts un
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 22.02.2018. ar Nr. ANP/1-41/18/751, kurā lūgts piešķirt
320,00 EUR pašvaldības līdzfinansējumu projekta “Mana liepziedu zeme Ilzene” realizēšanai,
konstatējot, ka biedrības iesniegtais projekts ir sabiedriski nozīmīgs vides un izglītības
jomā un atbilst Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem” noteiktajiem kritērijiem pašvaldības atbalsta saņemšanai,
ņemot vērā Ilzenes pagasta pārvaldes 20.02.2018. atzinumu Nr. IPP/1-6/18/23 “Par
projekta idejas izskatīšanu”, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 07.03.2018. lēmumu,
protokols Nr. 3, 2.punkts, Tautsaimniecības komitejas 14.03.2018. lēmumu, protokols Nr.3,
13.punkts,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem” 3.6.1. punktu,
Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „ILZENES ATTĪSTĪBAI”, reģistrācijas numurs
50008134281, projekta „Mana liepziedu zeme Ilzene” realizācijai 320,00 EUR (trīs simti
divdesmit euro) apmērā.
Lēmumu, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 33.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 106

Par līdzfinansējumu biedrības „Pededzes Nākotne” projekta realizācijai
Izskatot biedrības „Pededzes Nākotne” projekta pieteikumu, kas saņemts un reģistrēts
Alūksnes novada pašvaldībā 22.02.2018. ar Nr. ANP/1-41/18/759, kurā lūgts piešķirt
370,00 EUR pašvaldības līdzfinansējumu projekta “Ar ozolu Tu paliksi šai zemē” realizēšanai,
konstatējot, ka biedrības iesniegtais projekts ir sabiedriski nozīmīgs vides jomā un
atbilst Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012
„Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem
projektiem” noteiktajiem kritērijiem pašvaldības atbalsta saņemšanai,
ņemot vērā 01.03.2018. vienošanos Nr. PPP/1-9/18/20 starp Pededzes pagasta pārvaldi,
Pededzes pamatskolu un biedrību “Pededzes Nākotne”, Tautsaimniecības komitejas
14.03.2018. lēmumu, protokols Nr. 3, 14.punkts,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem” 3.6.1. punktu,
Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Pededzes Nākotne”, reģistrācijas numurs
40008051202, projekta „Ar ozolu Tu paliksi šai zemē” realizācijai 370,00 EUR (trīs simti
septiņdesmit euro) apmērā.
Lēmumu, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 34.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 107

Par līdzfinansējumu biedrības
„Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” projekta realizācijai
Izskatot biedrības „Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” 26.02.2018. iesniegumu,
kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 26.02.2018. ar Nr. ANP/1-41/18/810,
kurā lūgts piešķirt 550,00 EUR pašvaldības līdzfinansējumu projekta “Alsviķu muižas parka
atdzimšana” realizēšanai,
konstatējot, ka biedrības iesniegtais projekts ir sabiedriski nozīmīgs vides jomā un
atbilst Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2012
„Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem
projektiem” noteiktajiem kritērijiem pašvaldības atbalsta saņemšanai,
ņemot vērā Alsviķu pagasta pārvaldes 26.02.2018. atzinumu Nr. APP/1-5/18/31 “Par
projekta idejas izskatīšanu”, Tautsaimniecības komitejas 14.03.2018. lēmumu, protokols Nr.3,
15.punkts,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem” 3.6.1. punktu,
Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai”,
reģistrācijas numurs 40008051255, projekta „Alsviķu muižas parka atdzimšana” realizācijai
550,00 EUR (pieci simti piecdesmit euro) apmērā.
Lēmumu, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 35.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 108

Par līdzfinansējumu biedrības „Interešu centrs “JAUNANNA”” projekta realizācijai
Izskatot biedrības „Interešu centrs “JAUNANNA”” iesniegumus, kas saņemti un
reģistrēti Alūksnes novada pašvaldībā 23.02.2018. un 07.03.2018. ar Nr. ANP/1-41/18/778 un
Nr. ANP/1-41/18/988, ar lūgumu piešķirt 600,00 EUR pašvaldības līdzfinansējumu projekta
“Jaunas atpūtas iespējas Jaunannas Zaķusalā” realizēšanai,
konstatējot, ka biedrības iesniegtais projekts ir sabiedriski nozīmīgs vides jomā un
atbilst Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2012
„Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem
projektiem” noteiktajiem kritērijiem pašvaldības atbalsta saņemšanai,
ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 14.03.2018. lēmumu, protokols Nr.3,
16.punkts,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem” 3.6.1. punktu,
Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Interešu centrs “JAUNANNA””, reģistrācijas
numurs 40008045371, projekta „Jaunas atpūtas iespējas Jaunannas Zaķusalā” realizācijai
600,00 EUR (seši simti euro) apmērā.
Lēmumu, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 36.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 109

Par līdzfinansējumu biedrības „Nāc pretim” projekta realizācijai
Izskatot biedrības „Nāc pretim” projekta pieteikumu, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes
novada pašvaldībā 23.02.2018. ar Nr. ANP/1-41/18/768, un papildinājumus, kas saņemti un
reģistrēti Alūksnes novada pašvaldībā 07.03.2018. ar Nr. ANP/1-41/18/994, ar lūgumu piešķirt
600,00 EUR pašvaldības līdzfinansējumu projekta “Ezeriņu kapu labiekārtošana” realizēšanai,
konstatējot, ka biedrības iesniegtais projekts ir sabiedriski nozīmīgs vides jomā un
atbilst Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2012
„Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem
projektiem” noteiktajiem kritērijiem pašvaldības atbalsta saņemšanai,
ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 14.03.2018. lēmumu, protokols Nr.3,
17.punkts,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem” 3.6.1. punktu,
Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Nāc pretim”, reģistrācijas numurs 50008064571,
projekta „Ezeriņu kapu labiekārtošana” realizācijai 600,00 EUR (seši simti euro) apmērā.
Lēmumu, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 37.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 110

Par līdzfinansējumu biedrības „Nelaid vaļā” projekta realizācijai
Izskatot biedrības „Nelaid vaļā” projekta pieteikumu, kas saņemts un reģistrēts
Alūksnes novada pašvaldībā 26.02.2018. ar Nr. ANP/1-41/18/778, un papildinājumus, kas
saņemti un reģistrēti Alūksnes novada pašvaldībā 07.03.2018. ar Nr. ANP/1-41/18/990, ar
lūgumu piešķirt 600,00 EUR pašvaldības līdzfinansējumu projekta “Peldēšanas vietas
Lielsloku ezerā sakopšana” realizēšanai,
konstatējot, ka biedrības iesniegtais projekts ir sabiedriski nozīmīgs vides jomā un
atbilst Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2012
„Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem
projektiem” noteiktajiem kritērijiem pašvaldības atbalsta saņemšanai,
ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 14.03.2018. lēmumu, protokols Nr.3,
18.punkts,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem” 3.6.1. punktu,
Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Nelaid vaļā”, reģistrācijas numurs 40008234933,
projekta „Peldēšanas vietas Lielsloku ezerā sakopšana” realizācijai 600,00 EUR (seši simti
euro) apmērā.
Lēmumu, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 38.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 111

Par projektu “Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta
pirmās daļas 23. punktu, Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” Dabas aizsardzības plānu
2016. gada līdz 2028. gadam (apstiprināts ar 2016. gada 26. marta Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu Nr. 100),
1. Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda rīkotā projektu konkursa “Dabas un bioloģiskās
daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
(ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” ar projektu “Drusku pilskalna takas pieejamības
nodrošināšana” (turpmāk tekstā – projekts).
2. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības indikatīvās kopējās izmaksas projektā
50000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro), no kurām Latvijas vides aizsardzības fonda
finansējums indikatīvi 45000,00 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši euro) un Alūksnes novada
pašvaldības līdzfinansējums indikatīvi 5000,00 (pieci tūkstoši euro).
3. Projekta atbalsta gadījumā:
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2. punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada budžeta līdzekļiem;
3.2. par projekta realizācijas atbildīgo personu noteikt Jaunlaicenes, Veclaicenes un
Ziemera pagastu pārvalžu vadītāju Ivetu VĀRTUKAPTEINI.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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sēdes protokols Nr.4, 39.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 112

Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas pilnvarošanu pārstāvēt
Alūksnes novada pašvaldības intereses biedrībā “Latvijas Futbola federācija”
Ņemot vērā to, ka Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola ir Alūksnes novada
pašvaldības dibināta sporta izglītības iestāde, kuras darbības joma ir arī tāda sporta veida kā
futbola apmācība, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu,
21. panta pirmās daļas 27.punktu, Sporta likuma 10. panta trešo un trešo1 daļu,
1. Pilnvarot Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolu dalībai biedrībā “Latvijas
Futbola federācija”.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 40.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 113

Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm
mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei
Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2018. gadam” 2. punktu un 4. pielikumu,
Ministru Kabineta 19.01.2016. noteikumu Nr. 41 „Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē
mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm” 4. un 5. punktu, Izglītības un Zinātnes ministrijas
09.03.2018. rīkojumu Nr. 1-2e/2018/95 „Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu mācību
līdzekļu un mācību literatūras iegādei pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm
2018. gadā”,
1. Valsts budžeta finansējumu mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei
2018. gadam sadalīt proporcionāli skolēnu skaitam pašvaldības izglītības iestādēs uz
2017. gada 1. septembri.
2. Apstiprināt valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības
iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās
pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, saskaņā ar
pielikumu.
3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu
iekļaušanu nākamajos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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Alūksnē
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sēdes protokols Nr.4, 41.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 114

Par Alūksnes novada domes 31.01.2018. lēmuma Nr.43 “Par izglītības iestāžu izdevumu
noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos” precizēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „g”
apakšpunktu, Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 2., 8., 9. un
21. punktu,
Izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada domes 31.01.2018. lēmumā Nr. 43 “Par
izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos” (sēdes protokols
Nr. 2, 9.punkts):
1. Lēmuma 1.3. punktā skaitli “45,31” aizstāt ar skaitli “45,27”;
2. Precizēt izmaksu aprēķinu viena skolēna uzturēšanai mēnesī Alūksnes novada
pašvaldības izglītības iestādēs (1.pielikums).
Pielikumā: Precizēts izmaksu aprēķins viena skolēna uzturēšanai mēnesī Alūksnes novada
pašvaldības izglītības iestādēs uz 3 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 42.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 115

Par aizņēmumu projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošanai” īstenošanai
Ņemot vērā, ka Reģionālās attīstības koordinācijas padome 25.01.2018. sēdē saskaņoja
Alūksnes novada pašvaldības attīstības programmu investīciju plānu projektu ideju konceptus,
to ERAF finansējuma apjomu un sasniedzamos iznākuma radītājus un Alūksnes novada
pašvaldība 31.01.2018. iesniedza projekta iesniegumu Centrālās finanšu un līgumu aģentūrai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma
„Par valsts budžetu 2018.gadam” 14. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22. pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr. 196
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6. punktu,
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteiktajiem
aizņēmuma procentiem Eiropas Savienības fondu ierobežotās projektu iesniegumu
atlases projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošanai” īstenošanai Alūksnes novada vidusskolā līdz 843 578,53 EUR (astoņi
simti četrdesmit trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņu euro un 53 centu) apmērā
ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2019. gada jūnija līdz 2034. gada
martam (ieskaitot).
2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 4 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 43.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 116

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.10.2017. lēmumā Nr. 403 “Par aizņēmumu
projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” īstenošanai”
Ņemot vērā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Alūksnes novada pašvaldību
noslēgto 05.10.2017. vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu
Nr.5.5.1.0/17/I/001, kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 05.10.2017. ar Nr. ANP/145.3/17/163, ERAF projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” ieviešanas gaitu un Alūksnes
novada domes Finanšu komitejas 15.03.2018. lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 9.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta
pirmās daļas 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27.punktu, likuma „Par valsts budžetu
2018. gadam” 14. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 24. un 30. pantu,
Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 2. un 6. punktu,
Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 26.10.2017. lēmumā Nr. 403 “Par
aizņēmumu projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” īstenošanai,
1. Lēmuma 1.punktu izsakot jaunā redakcijā:
“1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļauju Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases
noteiktajiem aizņēmuma procentiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta
“Gaismas ceļš caur gadsimtiem” īstenošanai līdz 1 210 276,82 EUR (viens miljons divi
simti desmit tūkstoši divi simti septiņdesmit sešu euro un 82 centu) apmērā, tajā skaitā
2017. gadā līdz 67 951,74 EUR (sešdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit
viens euro un 74 centi) un 2018. gadā līdz 1 142 325,08 EUR (viens miljons viens simts
četrdesmit divi tūkstoši trīs simti divdesmit pieci euro un 8 centi) apmērā, ar aizņēmuma
pamatsummas atmaksas termiņu no 2019. gada marta līdz 2038. gada decembrim
(ieskaitot).”
2. Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānoto grafiku izteikt jaunā redakcijā, saskaņā ar
pielikumu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks (jaunā redakcijā) uz 5 lp
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 44.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 117

Par līdzekļu piešķiršanu projekta priekšfinansēšanai
Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja
Santas SUPES 27.02.2018. iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 27.02.2018.
ar Nr. ANP/1-47/18/832,
ņemot vērā Alūksnes novada domes 25.08.2016. lēmumu Nr. 274 “Par Igaunijas –
Latvijas pārrobežas sadarbības programmas projektiem” (sēdes protokols Nr. 13, 11.p),
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) 2.2. punktu, aktualizētā Alūksnes novada attīstības programmas
2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2018. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes
25.01.2018. lēmumu Nr. 6 (sēdes protokols Nr. 1, 7. punkts) 36.5. punktu, Alūksnes novada
domes Finanšu komitejas 15.03.2018. sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr. 3, 10.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu,
1.

2.

3.
4.
5.

Izdalīt priekšfinansējumu 8 500,00 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti euro) apmērā, lai
nodrošinātu Igaunijas – Latvijas pārrobežas sadarbības programmas projekta
“Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” (Smart Energy Community/SEC) īstenošanu.
Priekšfinansējumu nodrošināt, veicot pārkārtojumus apstiprinātā Alūksnes novada
pašvaldības 2018. gadam pamatbudžetā no 049010 valdības funkciju koda – “ES
projektu līdzfinansējums” uz 096221 valdības funkciju kodu – EST- LAT projekts
“Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”.
Pēc Igaunijas – Latvijas pārrobežas sadarbības programmas finansējuma saņemšanas
atjaunot priekšfinansējumu.
Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu
pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 45.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 118

Par līdzekļu piešķiršanu projekta līdzfinansēšanai
Izskatot Jaunlaicenes muižas muzeja 06.03.2018. iesniegumu Nr. JLMM/1-8/18/4 “Par
līdzekļu piešķiršanu projekta realizācijai”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
06.03.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/960,
ņemot vērā 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), 6.1. punktu, aktualizētā Alūksnes novada attīstības
programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2018.gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes
novada domes 25.01.2018. lēmumu Nr.6 (sēdes protokols Nr. 1, 7. punkts), 60.2. punktu,
Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 15.03.2018. sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr. 3,
11. punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta
pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu,
1.

2.

3.
4.

Izdalīt līdzfinansējumu 1 375,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit piecu
euro) apmērā, lai nodrošinātu Valsts kultūrkapitāla fonda Kultūras mantojuma nozares
mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības programma un muzejisko priekšmetu
iepirkums” daļēji atbalstīta projekta “Jaunlaicenes muižas muzeja pagalma izstāde
“Malēnieša raksturs jeb ak prieks, ak luste, ak borģele” īstenošanu.
Līdzfinansējumu nodrošināt, veicot pārkārtojumus apstiprinātā Alūksnes novada
pašvaldības 2018. gadam pamatbudžetā no 049010 valdības funkciju koda – “ES
projektu līdzfinansējums” uz 082203 valdības funkciju kodu – Jaunlaicenes muižas
muzejs.
Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu
pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 46.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 119
Par ēkas iekšējo inženiertīklu pārbūvi

Izskatot Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” 23.02.2018. iesniegumu
“Par ēkas iekšējo inženiertīklu pārbūvi”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 23.02.2018.
ar Nr. ANP/1-47/18/767,
ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Investīciju
plāna 2015.-2018. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 25.01.2018. lēmumu
Nr. 6 (sēdes protokols Nr. 1, 7. punkts) 36.2. punktu, Alūksnes novada domes Sociālās,
kultūras un izglītības komitejas 07.03.2018. lēmumu (sēdes protokols Nr. 3, 15.punkts) un
Finanšu komitejas 15.03.2018. lēmumu (sēdes protokols Nr. 3, 13.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta
pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu,
1. Atbalstīt Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” ēkas Raiņa bulvārī 5,
Alūksnē, Alūksnes novadā iekšējo inženiertīklu (siltummezgla, apkures sistēmas,
aukstā un karstā ūdensvada iekšējo tīklu, ugunsdzēsības ūdensvada, sadzīves
kanalizācijas un ventilācijas sistēmas) pārbūvi ar būvniecības indikatīvajām izmaksām
317 944,00 EUR (trīs simti septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit četri euro).
2. Par būvniecībai nepieciešamo finansējumu lemt pēc iepirkuma rezultāta izziņošanas.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 47.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 120

Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ieplūstošo lietusūdeņu attīrīšanas izmaksu
kompensāciju
Izskatot SIA “RŪPE” 20.02.2018. iesniegumu “Par Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas
iekārtās ieplūstošo lietusūdeņu apjoma izmaksu kompensāciju”, kas reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 20.02.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/721,
ņemot vērā starp Alūksnes novada pašvaldību un SIA “RŪPE” 01.09.2016. noslēgtā
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas līguma Nr. ANP/1-45.1/16/281 2.7. punktu, SIA “RŪPE”
veikto aprēķinu, pamatojoties uz ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 16.02.2018.
lēmumu Nr. ANP/1-61/18/6 “Par SIA “RŪPE” izstrādātās Alūksnes pilsētas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtās ieplūstošo lietusūdeņu apjoma aprēķinu metodikas saskaņošanu”
apstiprinātu metodiku, Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 15.03.2018. lēmumu (sēdes
protokols Nr. 3, 14. punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu,
21. panta pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu
un 30. pantu,
1. Apstiprināt Alūksnes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ieplūstošo lietusūdeņu
attīrīšanas izmaksu kompensāciju par laika periodu no 2016. gada 1. oktobra līdz
2017. gada 30. septembrim 17112,42 EUR (septiņpadsmit tūkstoši viens simts
divpadsmit euro un 42 centi) apmērā.
2. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem daļēju finansējumu 2113,00 EUR (divi tūkstoši viens simts trīspadsmit
euro) apmērā kompensācijas nodrošināšanai.
3. Minētos izdevumus attiecināt uz 0520 valdības funkciju kodu – Alūksnes pilsētas lietus
notekūdeņu apsaimniekošana.
4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu
pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 48.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 121

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem
Izskatot SIA “Rūpe” 12.03.2018. iesniegumu Nr. 3.22/18-34 “Par līdzekļu piešķiršanu”,
kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.03.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/1056,
ņemot vērā Alūksnes novada domes 27.07.2017. lēmumu Nr. 233 “Par Alūksnes novada
pašvaldībai piederošā īpašuma – ūdenssaimniecības tehnoloģisko iekārtu Malienas un Liepnas
pagastos, Alūksnes novadā, atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 11, 14. punkts),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. 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 4 123,00 EUR (četri
tūkstoši viens simts divdesmit trīs euro) apmērā ūdensvada sacilpojuma izbūves
darbiem Liepnas ciemā.
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 063012 valdības funkciju kodu - ūdensapgāde un
kanalizācija.
3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu
pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 49.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 122

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.476 „Par amata
vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”
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,
izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr. 476 „Par amata
vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”:
1. Ar 2018. gada 1. aprīli:
1.1. Alūksnes pilsētas bibliotēkai (23. pielikums):
1.1.1. 12.pozīcijas amatam – apkopējs, darba slodzi “1,5” aizstāt ar darba
slodzi “1,15” un mēnešalgas likmi “645,00” aizstāt ar mēnešalgas likmi
“494,50”,
1.1.2. 13.pozīcijas amatam – saimniecības pārzinis, darba slodzi “0,5” aizstāt
ar darba slodzi “0,4” un mēnešalgas likmi “219,00” aizstāt ar mēnešalgas
likmi “175,20”;
1.2. Liepnas internātpamatskolai (46. pielikums):
1.2.1. 2.pozīcijas amatam – lietvedis, darba slodzi “0,8” aizstāt ar darba slodzi
“1,0” un mēnešalgas likmi “384,00” aizstāt ar mēnešalgas likmi
“480,00”,
1.2.2. 3.pozīcijas amatam – automobiļa vadītājs, darba slodzi “0,8” aizstāt ar
darba slodzi “1,0” un mēnešalgas likmi “350,40” aizstāt ar mēnešalgas
likmi “438,00”,
1.2.3. 9.pozīcijas amatam – skolotāja palīgs, darba slodzi “1,6” aizstāt ar darba
slodzi “2,0” un mēnešalgas likmi “694,40” aizstāt ar mēnešalgas likmi
“868,00”,
1.2.4. 10.pozīcijas amatam – apkopējs darba telpās, darba slodzi “1,8” aizstāt
ar darba slodzi “3,0” un mēnešalgas likmi “774,00” aizstāt ar mēnešalgas
likmi “1290,00”,
1.2.5. 12.pozīcijas amatam – noliktavas pārzinis, darba slodzi “0,8” aizstāt ar
darba slodzi “1,0” un mēnešalgas likmi “348,80” aizstāt ar mēnešalgas
likmi “436,00”,

Mēnešalga, EUR

Darba slodze

Amatalga, EUR
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un izstāžu
kurators

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
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3./IIA
5153 02
6
1
519,00
1
519,00
apsaimnieko
jamās
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pārzinis
1.4. Alūksnes muzejam (24.pielikums):
1.4.1. 4.pozīcijas amatam – izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem
speciālists, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “566,00” aizstāt ar
amatalgas un mēnešalgas likmi “529,00”;
1.4.2. saimniecības pārziņa amatu pārveidot par ekspozīciju un izstāžu kuratoru,
8.pozīciju izsakot šādā redakcijā:

Darba slodze

8.

Profesiju
klasifikatora
kods

Amatalga, EUR

Nr.
p.k.

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Kategorija

21.

Amata
nosaukums

Amatalgas grupa

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

1.2.6. 13.pozīcijas amatam – šuvējs, darba slodzi “0,5” aizstāt ar darba slodzi
“1,0” un mēnešalgas likmi “217,00” aizstāt ar mēnešalgas likmi
“434,00”,
1.2.7. 14.pozīcijas amatam – veļas mazgātājs, darba slodzi “0,5” aizstāt ar
darba slodzi “1,0” un mēnešalgas likmi “217,00” aizstāt ar mēnešalgas
likmi “434,00”,
1.2.8. 16.pozīcijas amatam – pavārs, darba slodzi “1,8” aizstāt ar darba slodzi
“2,0” un mēnešalgas likmi “781,20” aizstāt ar mēnešalgas likmi
“868,00”,
1.2.9. 17.pozīcijas amatam – virtuves strādnieks, darba slodzi “1,0” aizstāt ar
darba slodzi “2,0” un mēnešalgas likmi “434,00” aizstāt ar mēnešalgas
likmi “868,00”;
1.3. Sociālās aprūpes centram “ALŪKSNE”(52. pielikums) izveidot jaunu amata
vienību – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis (filiāle “Pīlādži”), izsakot
21.pozīciju šādā redakcijā:

18./18.5/II

2621 05

8

3

566,00

1

566,00

2. Ar 2018.gada 1.jūniju:
2.1. pašvaldības aģentūrai “Spodra” (21. pielikums):
2.1.1. likvidēt amata vienību – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis,
izslēdzot 19. pozīciju,
2.1.2. likvidēt divas amata vienības – apkopējs, izsakot 21. pozīciju šādā
redakcijā:

Mēnešalga, EUR

9112 01

Darba slodze

13./I

Amatalga, EUR

Apkopējs
(summētais
darba laiks)

Amata saime,
Profesiju
(apakšsaime), klasifikatora
līmenis
kods

Kategorija

21.

Amata
nosaukums

Amatalgas grupa

Nr.
p.k.

1

3

430,00

3

1290,00

1.

Mēnešalga, EUR

Darba slodze

Amatalga, EUR

Kategorija

Amata saime,
Profesiju
(apakšsaime), klasifikatora
līmenis
kods

Sociālo lietu
1./IVB
1344 03
14
2
1400,00 1
pārvaldes
vadītājs
2.4.2. pievienot lēmuma 2.2.2. un 2.3.3. punktā minētos amatus.

Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Mēnešalga, EUR

Amata
nosaukums

Darba slodze

Palīgstrādnie
13./I
9329 01
1
1
430,00
1
430,00
ks (sezonas)
2.2. Sociālās aprūpes centram “ALŪKSNE” (52.pielikums):
2.2.1. likvidēt amata vienību – direktors, izslēdzot 1.pozīciju,
2.2.2. pārējos amatus pārcelt uz Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldi
(54.pielikums);
2.3. Sociālajam dienestam (53.pielikums):
2.3.1. likvidēt amata vienību – sociālā dienesta vadītājs, izslēdzot 1.pozīciju;
2.3.2. likvidēt amata vienību – sociālā dienesta vadītāja vietnieks, izslēdzot
2.pozīciju;
2.3.3. pārējos amatus pārcelt uz Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldi, 2.ailes
amata nosaukumu “Sociālās palīdzības nodaļas vadītājs” mainot pret
nosaukumu “Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas
vadītājs” (54.pielikums);
2.4. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei (54.pielikums):
2.4.1. izveidot jaunu amata vienību – Sociālo lietu pārvaldes vadītājs, izsakot
1.pozīciju šādā redakcijā:

Amatalga, EUR

Nr.
p.k.

Amata saime,
Profesiju
(apakšsaime), klasifikatora
līmenis
kods

Kategorija

18.1

Amata
nosaukums

Amatalgas grupa

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

2.1.3. izveidot jaunu amata vienību – palīgstrādnieks, izsakot 18.1 pozīciju šādā
redakcijā:

1400,00
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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. martā

sēdes protokols Nr.4, 50.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 123

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem
Izskatot Liepnas internātpamatskolas 02.03.2018. iesniegumu Nr. LIPSK/1-12/18/25
“Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Liepnas internātpamatskolas tehnisko darbinieku pilnās
mēnešalgas nodrošināšanai”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 02.03.2018. ar
Nr. ANP/1-42/18/911 un 02.03.2018. iesniegumu Nr. LIPSK/1-12/18/24 “Par tiesisko attiecību
ar darbiniekiem izbeigšanas grafika apstiprināšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
02.03.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/912,
ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.02.2018. lēmumu Nr.73 “Par Liepnas
internātpamatskolas likvidāciju” (sēdes protokols Nr. 3, 31.punkts), Liepnas
internātpamatskolas 02.03.2018. iesniegumu Nr. LIPSK/1-12/18/24 “Par tiesisko attiecību ar
darbiniekiem izbeigšanas grafika apstiprināšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
02.03.2018. ar Nr. ANP/142/18/912, veikto provizorisko nepieciešamā finansējuma aprēķinu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 4. punktu,
21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Darba likuma
112. pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
17. 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 39960,00 EUR
(trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro) apmērā Liepnas
internātpamatskolas tehnisko darbinieku atalgojuma un Liepnas internātpamatskolas
tehnisko un pedagoģisko darbinieku atlaišanas pabalstu nodrošināšanai.
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 09233 valdības funkciju kodu – Liepnas
internātpamatskola.
3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu
pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2018. gada 22. martā

sēdes protokols Nr.4, 51.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 124

Par grāmatu „Šalc Tālavas un Dzimtenes sili” un līdzekļu izdalīšanu no budžeta
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
Izskatot grāmatas “Šalc Tālavas un Dzimtenes sili” izdošanas iniciatora - Alūksnes
Politiski represēto kluba “Sarma” valdes priekšsēdētājas Dz. MAZIKAS 05.03.2018.
iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 05.03.2018. ar Nr. ANP/1-41/18/918,
ņemot vērā Alūksnes novada domes Sociālās, izglītības un kultūras komitejas
07.03.2018. lēmumu (sēdes protokols Nr. 3, 18.punkts) un Finanšu komitejas 15.03.2018.
lēmumu (sēdes protokols Nr. 3, 20.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un 21. panta pirmās daļas
2. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu un 30. pantu,
1. Atbalstīt grāmatas “Šalc Tālavas un Dzimtenes sili” tulkošanu un rediģēšanu angļu
valodā.
2. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem finansējumu 1500,00EUR (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā
grāmatas “Šalc Tālavas un Dzimtenes sili” tulkošanai un rediģēšanai angļu valodā.
3. Minētos izdevumus attiecināt uz 082902 valdības funkciju kodu – Novada kultūras
pasākumi.
4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu
pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus

Dz.ADLERS

lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju
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sēdes protokols Nr.4, 52.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 125

Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 28.03.2013. nolikuma Nr. 3/2013 „Par
Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem” 24., 35., 45., 55. punktu un Alūksnes novada
pašvaldības apbalvojumu „Pagodinājums kultūrā”, “Pagodinājums izglītībā”, “Pagodinājums
sportā”, “Pagodinājums uzņēmējdarbībā” pretendentu vērtēšanas komisijas 09.03.2018.
sanāksmes lēmumu,
1. piešķirt Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu „Pagodinājums kultūrā” un
naudas balvu 400,00 EUR (četri simti euro):
1.1.nominācijā „Gada cilvēks kultūrā” - Uldim KALĒJAM (personas kods [..]),
1.2.nominācijā „Mūža ieguldījums kultūrā” – Antoņinai GIRS (personas kods [..]),
1.3.nominācijā „Par radošumu un sasniegumiem amatiermākslā” – Alūksnes
Kultūras centra amatiermākslas kolektīvam - Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas
teātrim “Slieksnis”;
2.

piešķirt Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums izglītībā” un
naudas balvu 400,00 EUR (četri simti euro):
2.1.nominācijā “Skolotāja personība – iedvesmotāja pārmaiņām” – Mārtiņam
MEISTERAM (personas kods [..]),
2.2.nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem
izglītojamiem” – Ingunai VILEMSONEI (personas kods [..]),
2.3.nominācijā “Par ieguldījumu izglītojamo pilsoniskajā audzināšanā un
kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanā” – Ilzei LĪVIŅAI (personas kods [..]),
2.4.nominācijā “Par ieguldījumu izglītojamo pilsoniskajā audzināšanā un
kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanā” - Ingai ĀRSTEI (personas kods [..]),
2.5.nominācijā “Par jaunā skolotāja radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu
darbu” – Lindai BERKULEI (personas kods [..]);

3. piešķirt Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums sportā” un
naudas balvu 400,00 EUR (četri simti euro):

3.1.nominācijā “Gada sportists” – Oskaram MUIŽNIEKAM (personas kods [..]),
3.2.nominācijā “Gada jaunais sportists” – Ingum DEKSNIM (personas kods [..]),
3.3.nominācijā
“Alūksnes
novada
lepnums
sportā”
–
Andrejam
RASTORGUJEVAM (personas kods [..]),
3.4.nominācijā “Gada sporta notikums” – rallijam “Alūksne” (rīkotājs – biedrība
“AUTOSPORTA KLUBS ALŪKSNE”, reģistrācijas numurs 40008172578);
4. piešķirt Alūksnes novada pašvaldības
apbalvojumu “Pagodinājums
uzņēmējdarbībā” un naudas balvu 400,00 EUR (četri simti euro):
4.1.plostam “Kaija” – par ilgtspējīgu un noturīgu uzņēmējdarbību tūrisma nozarē,
veicinot Alūksnes novada atpazīstamību (īpašnieks, saimnieciskās darbības
veicējs Jānis KĻANSKIS, reģistrācijas kods [..]; saimnieciskās darbības veicēja
Ilona RIEKSTIŅA, reģistrācijas kods [..]),
4.2.sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “CEWOOD” (reģistrācijas numurs
45403042702) – par nozīmīgu ieguldījumu Alūksnes novada tautsaimniecības
attīstībā,
4.3.sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Alūksnes putnu ferma” (reģistrācijas
numurs 43203003333) – par nozīmīgu ieguldījumu Alūksnes novada
tautsaimniecības attīstībā.
5.

Naudas balvas apmērs norādīts pirms nodokļu nomaksas.

6. Naudas balva, atskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, iemaksājama
apbalvojuma saņēmēja norādītajā kontā.
7. Lēmuma 1.3. punktā paredzēto naudas balvu piešķirt Alūksnes Kultūras centram,
veicot grozījumus 2018. gada budžetā.
8. Lēmuma 3.4. punktā paredzēto naudas balvu pārskaitīt biedrībai “AUTOSPORTA
KLUBS ALŪKSNE” tās norādītajā kontā.
9. Lēmuma 4.1. punktā paredzēto naudas balvu pārskaitīt Jānim KĻANSKIM viņa
norādītajā kontā.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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