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. maijā

ārkārtas sēdes protokols Nr. 6, 1.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 164

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu izglītojamajiem Alūksnes Mākslas skolas
organizētajai izglītojošajai ekskursijai plenēra ietvaros
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 14.punkta “g” apakšpunktu,
Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu, Ministru kabineta
03.01.2013. noteikumu Nr.17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas
kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai”
24. punktu,
1. Apstiprināt maksu izglītojamajiem par dalību izglītojošajā ekskursijā vasaras plenēra
ietvaros no 07.06.2018. līdz 08.06.2018. - 30,30 EUR (trīsdesmit euro un 30 centi).
Maksa netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.
2. Alūksnes Mākslas skolas direktoram noteikt maksas iekasēšanas kārtību.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. maijā

ārkārtas sēdes protokols Nr. 6, 2.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 165

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates
muzeja organizētajai nometnei “Amatam ir zelta pamats”
Izskatot Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja 02.05.2018. iesniegumu
Nr. VKAM/1.10/18/8, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 02.05.2018. ar Nr. ANP/142/18/1759,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “g”
apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu, Ministru
kabineta 03.01.2013. noteikumu Nr. 17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu
piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un
administrēšanai” 29.2. punktu,
1. Apstiprināt maksu par Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja pakalpojumiem,
organizējot vasaras dienas nometni “Amatam ir zelta pamats” no 12.06.2018. 16.06.2018. – 25,00 EUR (divdesmit pieci euro) dalībniekam (maksa netiek aplikta ar
pievienotās vērtības nodokli).
2. Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja vadītājam noteikt maksas iekasēšanas
kārtību.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. maijā

ārkārtas sēdes protokols Nr. 6, 3.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 166

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Bejas pamatskolas organizētajai nometnei
“Raibā nedēļa”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “g”
apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu, Ministru
kabineta 03.01.2013. noteikumu Nr. 17 “Pievienotās vērtība nodokļa likuma normu
piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļu maksāšanai un
administrēšanai” 29.2. punktu,
1. Apstiprināt maksu par Bejas pamatskolas pakalpojumiem, organizējot vasaras
nometni ,,Raibā nedēļa” no 18.06.2018. līdz 22.06.2018. – 25,00 EUR (divdesmit
pieci euro) dalībniekam (maksa netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli).
2. Bejas pamatskolas direktoram noteikt maksas iekasēšanas kārtību.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. maijā

ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 4.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.167

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Ziemeru pamatskolas organizētajai
nometnei “Gribu zināt!”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “g”
apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu,
03.01.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu
piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļu maksāšanai un
administrēšanai” 29.2. punktu,
1. Apstiprināt maksu par Ziemeru pamatskolas pakalpojumiem, organizējot vasaras
nometni “Gribu zināt!” no 04.06.2018. līdz 08.06.2018. –10,00 EUR (desmit euro)
dalībniekam (maksa netiks aplikta ar pievienotās vērtības nodokli).
2. Ziemeru pamatskolas direktoram noteikt maksas iekasēšanas kārtību.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. maijā

ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 5.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.168

Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Alūksnes novada vidusskolas vasaras
nometnēm
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „g”
apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu,
03.01.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr. 17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu
piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un
administrēšanai” 29.2. punktu,
1. Apstiprināt maksu par Alūksnes novada vidusskolas pakalpojumiem, organizējot
vasaras nometni:
1.1. “Mazais pētnieks” no 04.06.2018. līdz 08.06.2018. - 20,00 EUR (divdesmit euro)
dalībniekam,
1.2. “Lācēna Rikikī radošas dienas…” no 20.08.2018. līdz 24.08.2018. - 20,00 EUR
(divdesmit euro) dalībniekam.
2. Maksa netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.
3. Alūksnes novada vidusskolas direktoram noteikt maksas iekasēšanas kārtību.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. maijā

ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 6.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.169

Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centra
sniegtajiem pakalpojumiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „g”
apakšpunktu, 25.08.2011. Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr. 23/2011 „Par
līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes un
interešu izglītības iestādēs” 3. punktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās
daļas 12. punktu un 03.01.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr. 17 „Pievienotās vērtības
nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības
nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 28. punktu un 29.2. punktu,
1. Apstiprināt līdzfinansējuma maksu (maksa netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli)
par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pakalpojumiem, organizējot vasaras nometnes un
vasaras interešu izglītības programmas:
1.1. vasaras nometnēm “Lego nometne 1” no 18.06.2018. - 22.06.2018. un “Lego nometne
2” no 25.06.2018- 29.06.2018. – 30,00 EUR (trīsdesmit euro) vienam dalībniekam;
1.2. vasaras nometnei “Velovasara” no 04.06.2018. - 08.06.2018.– 35,00 EUR (trīsdesmit
pieci euro) vienam dalībniekam;
1.3. vasaras interešu izglītības programmām 2018.gada jūnijā – augustā (4 dienas) 5,00 EUR (pieci euro) vienam dalībniekam;
1.4. vasaras interešu izglītības programmām 2018.gada jūnijā – augustā (2 diennaktis) 10,00 EUR (desmit euro) vienam dalībniekam.
2. Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktoram noteikt līdzfinansējuma maksas kārtību.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. maijā

ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 7.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.170

Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas sniegtajiem pakalpojumiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „g”
apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu, Ministru
kabineta 03.01.2013. noteikumu Nr. 17 „Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu
piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un
administrēšanai” 29.2. punktu,
1. Apstiprināt līdzfinansējuma maksu (maksa netiek aplikta ar pievienotās vērtības
nodokli) par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas pakalpojumiem,
organizējot vasaras nometnes:
1.1. mācību treniņu nometnēm Alūksnē 2018. gada jūnijā - augustā (6 dienas) –
15,00 EUR (piecpadsmit euro) vienam audzēknim;
1.2. biatlona nodaļas mācību treniņu nometnei ārpus novada 2018. gada jūlijā (10
dienas) – 25,00 EUR (divdesmit pieci euro) vienam audzēknim;
1.3. džudo nodaļas starptautiskajai mācību treniņu nometnei ārpus novada 2018. gada
jūlijā (7 dienas) – 20,00 EUR (divdesmit euro) vienam audzēknim.
2. Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktoram noteikt līdzfinansējuma
maksas kārtību.
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.06.2018.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. maijā

ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 8.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.171

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu pasākumam
“Pededzes pamatskolas 80 gadu jubilejas svinības, absolventu salidojums”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “g”
apakšpunktu,
1. Apstiprināt Pededzes pamatskolas pasākuma “Pededzes pamatskolas 80 gadu jubilejas
svinības, absolventu salidojums”, kas notiks 18.08.2018., dalības maksu vienai personai
– 3,00 EUR (trīs euro), (maksa netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli).
2. Pededzes pamatskolas direktoram noteikt maksas iekasēšanas kārtību.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. maijā

ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 9.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.172

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu pasākumam
“Strautiņu pamatskolas 150 gadu jubilejas svinības un absolventu salidojums”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “g”
apakšpunktu,
1. Apstiprināt Strautiņu pamatskolas pasākuma “Strautiņu pamatskolas 150 gadu
jubilejas svinības un absolventu salidojums”, kas notiks 25.08.2018., dalības maksu
vienai personai – 5,00 EUR (pieci euro), (maksa netiek aplikta ar pievienotās
vērtības nodokli).
2. Strautiņu pamatskolas direktoram noteikt maksas iekasēšanas kārtību.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. maijā

ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 10.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.173

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu pasākumam
“Malienas pamatskolas 145 gadu jubilejas svinības un absolventu salidojums”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “g”
apakšpunktu,
1. Apstiprināt Malienas pamatskolas pasākuma “Malienas pamatskolas 145 gadu
jubilejas svinības un absolventu salidojums”, kas notiks 25.08.2018., dalības maksu
vienai personai – 3,00 EUR (trīs euro), (maksa netiek aplikta ar pievienotās vērtības
nodokli).
2. Malienas pamatskolas direktoram noteikt maksas iekasēšanas kārtību.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. maijā

ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 11.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.174

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu pasākumam
“Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas 30 gadu jubilejas svinības un absolventu
salidojums”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “g”
apakšpunktu,
1. Apstiprināt Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas pasākuma “Jaunannas
Mūzikas un mākslas pamatskolas 30 gadu jubilejas svinības un absolventu
salidojums”, kas notiks 14.07.2018., dalības maksu vienai personai – 5,00 EUR
(pieci euro), (maksa netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli).
2. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas direktoram noteikt maksas iekasēšanas
kārtību.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 12.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.175

Par dalības maksu velobraucienam „Līkloči papardēs 2018”
Ar mērķi nodrošināt velobrauciena „Līkloči papardēs 2018” pilnvērtīgu norisi atbilstoši tā
nolikumam un organizatoru sastādītai tāmei un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 14. punkta “g” apakšpunktu,
1. Apstiprināt dalības maksu Ilzenes pagasta pārvaldes struktūrvienības „Sporta, kultūras,
interešu izglītības un mūžizglītības centra „Dailes”” organizētajā velobraucienā „Līkloči
papardēs 2018”:
1.1. bērnam no 7 līdz 12 gadu vecumam, piedaloties individuāli – 1,00 EUR apmērā
(dalības maksa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli);
1.2. bērnam no 13 gadu vecuma, jaunietim un pieaugušajam, piedaloties individuāli 2,00 EUR apmērā (dalības maksa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli);
1.3. sporta klases dalībniekam, piedaloties individuāli - 5,00 EUR apmērā (dalības maksa
nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli);
1.4. komandai (ne mazāk kā 4 dalībnieki) - 7,00 EUR apmērā (dalības maksa nav
apliekama ar pievienotās vērtības nodokli);
1.5. bērnam līdz 6 gadu vecumam, piedaloties individuāli, dalības maksu nepiemēro;
1.6. dalībniekam no 60 gadu vecuma, piedaloties individuāli, dalības maksu nepiemēro.
2. Ilzenes pagasta pārvaldes vadītājam noteikt maksas iekasēšanas kārtību.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2018. gada 22. maijā

ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 13.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.176

Par aizņēmumu ceļu infrastruktūras projekta īstenošanai
Ņemot vērā Alūksnes novada domes 27.07.2017. lēmumu Nr. 271 “Par projektu
“Pleskavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (2.kārta)”” (sēdes protokols Nr. 11,
52. punkts) un 25.01.2018. lēmumu Nr. 10 “Par projektu “Pleskavas ielas pārbūve Alūksnē,
Alūksnes novadā (3. kārta)”” (sēdes protokols Nr. 1, 11. punkts) 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),
1.3. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Investīciju plāna
2015.-2017. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 25.01.2018. lēmumu Nr.6
(sēdes protokols Nr. 1, 7.punkts) 23.4.punktu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 7. punktu, 15. panta
pirmās daļas 1. un 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, likuma „Par valsts
budžetu 2018. gadam” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 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,
1. Atbalstīt ceļu infrastruktūras projekta “Pleskavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes
novadā (2. un 3. kārta)” īstenošanu 1 388 312,32 EUR (viens miljons trīs simti
astoņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti divpadsmit euro un 32 centu) apmērā, no tiem:
1.1. VAS “Latvijas Valsts ceļi” plānotais finansējums 951 000,00 EUR (deviņi simti
piecdesmit viena tūkstoša euro) apmērā,
1.2. Alūksnes novada pašvaldības 2017. līdzfinansējums 24 241,62 (divdesmit četri
tūkstoši divi simti četrdesmit viena euro un 62 centu) apmērā un 2018. gada
līdzfinansējums, tajā skaitā Valsts kases aizdevuma līdzekļi, 413 070,70 EUR
(četri simti trīspadsmit tūkstoši septiņdesmit euro un 70 centu) apmērā.
2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases noteiktajiem
aizņēmuma procentiem ceļu infrastruktūras projekta “Pleskavas ielas pārbūve Alūksnē,
Alūksnes novadā (2. un 3.kārta)” īstenošanai līdz 309 803,00 EUR (trīs simti deviņi
tūkstoši astoņi simti trīs euro) ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2019.
gada marta līdz 2028. gada decembrim (ieskaitot).
3. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. maijā

ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 14.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.177

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.04.2017. lēmumā Nr. 135 “Par aizņēmumu
projekta „Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada
Jaunlaicenes ciemā” īstenošanai”
Ņemot vērā 08.06.2017. starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Alūksnes novada
pašvaldību noslēgto vienošanās Nr.3.3.1.0/16/I/012 un tās grozījumus Nr. 2, Alūksnes novada
domes 04.11.2016. lēmumu Nr. 383 “Par projektu “Infrastruktūras uzlabošana industriālās
teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” un tā grozījumus, kā arī
nepieciešamību nodrošināt projekta līdzfinansēšanu un priekšfinansēšanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma
„Par valsts budžetu 2018. gadam” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 24. pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr. 196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6. punktu,
veikt grozījumus Alūksnes novada domes 27.04.2017. lēmumā Nr. 135 “Par
aizņēmumu projekta „Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes
novada Jaunlaicenes ciemā” īstenošanai”:
1. Lēmuma 1.punktu izteikt 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 ERAF projekta „Infrastruktūras uzlabošana
industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” īstenošanai līdz
230 338,31 EUR (divi simti trīsdesmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit astoņi euro un 31
centam), tajā skaitā 2017. gadā 129 796,86 EUR (viens simts divdesmit deviņi tūkstoši
septiņi simti deviņdesmit seši euro un 86 centi) un 2018. gadā līdz 100 541,45 EUR
(viens simts tūkstoši pieci simti četrdesmit vienam euro un 45 centiem), ar aizņēmuma
pamatsummas atmaksas termiņu no 2018.gada marta līdz 2030.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 4 lp.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. maijā

ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 15.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.178

Par grozījumu Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.464 “Par saistību
uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības
risinājuma īstenošanu”
Saskaņā ar 2016. gada 1. martā noslēgto sadarbības līgumu Nr. 2.1-19/35 par projekta
“Vidzeme iekļauj” (ID Nr. 9.2.2.1/15/I/003) īstenošanu, viens no projekta uzdevumiem ir
izstrādāt Vidzemes reģiona Deinstitucionalizācijas plānu (turpmāk – DI plāns). Pašvaldībām,
kas ir apņēmušās īstenot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības
risinājumus, ir jāiesniedz projekta pieteikums Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1. “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu
aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”
9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā. Pamatojoties uz esošās situācijas izpēti
un analīzi, DI plāna mērķis ir rast optimālu risinājumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
attīstībai un izvietojumam Vidzemes reģiona pašvaldībās. Alūksnes novadā rekomendētais
pakalpojumu izvietojums un sasniedzamie rezultāti:
1. Izveidot sociālās aprūpes centra “Alūksne” ēkā Ošu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes
novadā Sociālās rehabilitācijas centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un
viņu likumiskajiem pārstāvjiem.
Iznākuma rādītājs: sniegts sociālās rehabilitācijas pakalpojums 52 bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem;
2. Izveidot sociālās aprūpes centra “Alūksne” ēkā Ošu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes
novadā dienas aprūpes centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Iznākuma rādītājs: jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 8 vietas dienas aprūpes
centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
3. Izveidot Alūksnes novada pašvaldības īpašumā “Pūcīte”, Mārkalnē, Mārkalnes
pagastā grupu dzīvokļa pakalpojumu.
Iznākuma rādītājs: jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 16 vietas grupu dzīvokļa
pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
4. Izveidot sociālās aprūpes centra “Alūksne” ēkā Ošu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes
novadā dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Iznākuma rādītājs: jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 20 vietas dienas aprūpes
centra pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;

5. Izveidot sociālās aprūpes centra “Alūksne” ēkā Ošu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes
novadā specializēto darbnīcu personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Iznākuma rādītājs: jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 10 vietas specializēto
darbnīcu pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Saskaņā ar Labklājības ministrijas 15.03.2018. lēmumu “Par izmaiņām plānošanas
reģionu SAM 9.3.1.1. finansējuma kvotās”, 27.03.2018. Vidzemes plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas vadības grupas priekšlikumu par papildus piešķirtā finansējuma
sadalījumu proporcionāli izveidotajam vietu skaitam pakalpojumos bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem un Vidzemes plānošanas reģiona
Attīstības padomes 16.04.2018. lēmumu Nr.1, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
infrastruktūras attīstības risinājumam Alūksnes novadā papildus piešķirts finansējums
19847 EUR, t.sk. ERAF finansējums 16870 EUR un nacionālais publiskais finansējums
2977 EUR.
Pamatojoties uz augstāk norādīto, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
7. punktu un Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam Rīcības plānā definēto
ilgtermiņa mērķi “Nodrošināt pamatvajadzībām atbilstošu sociālo palīdzību vai sociālos
pakalpojumus un veselības aprūpes daudzveidības pieejamību” un saskaņā ar Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 871 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu
aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”
9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”,
izdarīt Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.464 “Par saistību uzņemšanos
un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu”,
sēdes protokols Nr.19, 9. punkts, grozījumu un izteikt lēmuma 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Uzņemties saistības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības
risinājuma īstenošanai Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta
mērķa 9.3.1. “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar
invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros un apstiprināt
projekta indikatīvās izmaksas: kopējais projekta attiecināmais finansējums ar snieguma rezervi
611 259 EUR (seši simti vienpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit deviņi euro), t.sk. ERAF
finansējums 519 570 EUR (pieci simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro) un
nacionālais publiskais finansējums 91 689 EUR (deviņdesmit viens tūkstotis seši simti
astoņdesmit deviņi euro); kopējais projekta attiecināmais finansējums bez snieguma rezerves
570 555 EUR (pieci simti septiņdesmit tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci euro), t.sk. ERAF
finansējums 484 972 EUR (četri simti astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti septiņdesmit divi
euro) un nacionālais publiskais finansējums 85 583 EUR (astoņdesmit pieci tūkstoši pieci simti
astoņdesmit trīs euro).”
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2018. gada 22. maijā

ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 16.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.179

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Atvases”, Jaunlaicenē,
Jaunlaicenes 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,
ņemot vērā Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 16.04.2018. iesniegumu Nr. JLPP/1-5/18/13
„Par nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinājumu”, kas reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 16.04.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/1540, kurā Jaunlaicenes pagasta pārvalde ierosina
atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Atvases”, Jaunlaicenē, jo tas nav nepieciešams
pašvaldības funkciju veikšanai,
1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Atvases”,
Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3660 002 0378.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Alūksnes novada
pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
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Alūksnē
2018. gada 22. maijā

ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 17.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.180

Par grozījumu Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr. 439
“Par projektu “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada administratīvajā ēkā””
Ņemot vērā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 29.11.2016. vēstuli Nr. 39-260/7174, reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 30.11.2016. ar Nr. ANP/1-35/16/4848,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, Alūksnes novada
attīstības programmas 2011.-2017. Rīcības plāna 8.3. punktu un aktualizētā Investīciju plāna
2015.-2018. gadam 99.1. punktu,
1. Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr. 439 “Par projektu
“Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada administratīvajā ēkā”” un izteikt lēmuma
2. punktu šādā redakcijā:
,, 2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 2 085 603,60 EUR (divi miljoni
astoņdesmit pieci tūkstoši seši simti trīs euro un 60 centi), ko sastāda:
2.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 309 000 EUR (trīs simti deviņi
tūkstoši euro);
2.2. plānotā valsts budžeta dotācija 16 358,82 EUR (sešpadsmit tūkstoši trīs simti
piecdesmit astoņi euro un 82 centi);
2.3. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums indikatīvi 1 760 244,78 EUR
(viens miljons septiņi simti sešdesmit tūkstoši divi simti četrdesmit četri euro un 78
centi), t.sk. indikatīvi teritorijas labiekārtošanai 434 391,02 EUR (četri simti
trīsdesmit četri tūkstoši trīs simti deviņdesmit viens euro un 2 centi)”.
2.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
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Alūksnē
2018. gada 22. maijā

ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 18.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.181

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr. 440
“Par projektu “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana
antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai””
Ņemot vērā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludināto “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko
daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas
infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” atklāto projektu iesniegumu
atlasi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punktu, Tūrisma
likuma 8. pantu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna
7.1. punktu un Investīciju plāna 2015.-2017. gadam 75. punktu,
1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr. 440 “Par
projektu “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās
slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” un izteikt lēmuma 2. punktu šādā
redakcijā:
,,2. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības kopējās izmaksas projektā
1 135 122,57 EUR (viens miljons viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts
divdesmit divi euro, 57 centi), ko sastāda:
2.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 400 000 EUR (četri simti
tūkstoši euro);
2.2. plānotā valsts budžeta dotācija 18 000 EUR (astoņpadsmit tūkstoši euro);
2.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 717 122,57 EUR (septiņi simti
septiņpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit divi euro, 57 centi).”
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

