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
2019. gada 28. martā

sēdes protokols Nr.3, 2.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 50

e.
lv

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts – grants un
smilts atradnes “Čuksti” 2018. g. iecirknim, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā

al
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Alūksnes novada pašvaldībā 15.02.2019. saņemts iesniegums (reģistrēts ar Nr. ANP/135/19/651) par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants un
smilts atradnes “Čuksti” 2018. g. iecirknim, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā. Iesniedzējs –
valsts akciju sabiedrība “Latvijas autoceļu uzturētājs”, vienotais reģistrācijas
numurs 40003356530, juridiskā adrese Krustpils iela 4, Rīga, Alūksnes ceļu rajons, adrese
Jāņkalna iela 43, Alūksne, Alūksnes novads. Izskatot iesniegumu un tā pielikumus, konstatēts:
1. Smilts-grants un smilts atradnes “Čuksti” 2018. g. iecirknis atrodas nekustamā
īpašuma “Čuksti” (kadastra numurs 3696 005 0247) zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 3696 005 0247, kas atrodas Latvijas Republikas Satiksmes
ministrijas īpašumā.
2. Starp Latvijas Republikas Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību
“Latvijas autoceļu uzturētājs” 2012. gada 13. decembrī ir noslēgts zemes nomas
līgums Nr. 03-10/90-2021, par derīgo izrakteņu ieguvi augstāk minētajā
nekustamajā īpašumā.
3. Ir saņemta Valsts vides dienesta derīgo izrakteņu atradnes pases kopija, sastādīta
2018. gada 12. novembrī, derīgo izrakteņu ieguves limita kopija, sastādīts
2018. gada 12. novembrī, kā arī Valsts vides dienesta izsniegto Tehnisko
noteikumu Nr. MA19TN0029 kopija.
4. Ir sniegta informācija par izstrādes darbu veikšanai paredzēto tehnisko
nodrošinājumu un personālu, personāla kvalifikāciju.
5. Atradnei 1987. – 1988. gadā ir veikta ģeoloģiskā izpēte un 2018. gadā veikts
atlikušo krājumu aprēķins, tās detalitāte atbilst N kategorijas derīgo izrakteņu
krājumiem.
6. Saskaņā ar Valsts vides dienesta izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu,
derīgo izrakteņu atradnes “Čuksti” 2018. g. iecirkņa licences laukumos drīkst
iegūt 394,83 tūkst.m³ smilts-grants un 88,37 tūkst.m³ smilts.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 11. punktu, likuma
„Par zemes dzīlēm” 4. panta piektās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra
noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26., 27., 32. un 33. punktu,

e.
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1. Izsniegt valsts akciju sabiedrībai “Latvijas autoceļu uzturētājs”, vienotais
reģistrācijas numurs 40003356530, juridiskā adrese Krustpils iela 4, Rīga, LV1073, Alūksnes ceļu rajonam, adrese Jāņkalna iela 43, Alūksne, Alūksnes
novads, LV-4301, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr. 2/2019
smilts – grants un smilts ieguvei smilts-grants un smilts atradnes „Čuksti ”
2018. g. iecirknī, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kas atrodas zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 3696 005 0247.
2. Noteikt atļaujas derīguma termiņu līdz Valsts vides dienesta izsniegtā derīgo
izrakteņu limitā norādītajam termiņam – 2027. gada 11. novembrim.
3. Apstiprināt bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju Nr.2/2019 (pielikumā) un
tās pielikumus: 1.pielikums - „Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi”,
2.pielikums - „Smilts-grants un smilts atradnes „Čuksti” 2018. g. iecirkņa
derīgo izrakteņu ieguves atļaujas laukuma izvietojuma plāns” un “Derīgo
izrakteņu ieguves atļaujas laukuma robežpunktu koordinātas LKS-92 TM
sistēmā”, 3. pielikums – “Derīgo izrakteņu ieguves limita kopija”.
4. Atļauju izsniegt pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas no iesniedzēja par valsts
nodevas 142,29 euro samaksu pašvaldības budžetā.
Lēmums ir pārsūdzams Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā,
LV- 4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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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
2019. gada 28. martā

sēdes protokols Nr.3, 3.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 51

e.
lv

Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA”
2019.gada darba plāna apstiprināšanu

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 20. panta otrās daļas 3. punktu,
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Domes priekšsēdētājs
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Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 2019. gada darba plānu
(pielikumā uz 7 lapām).

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

e.
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LĒMUMS Nr. 52
Par saistošo noteikumu Nr. 5/2019 ,,Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību Alūksnes novadā” izdošanu

sn

Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas
5.punktu, piekto daļu, Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 “Noteikumi
par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu,

uk

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5/2019 „Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alūksnes novadā” un to paskaidrojuma rakstu.
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Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
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e.
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Par Alūksnes novada pašvaldības stipendijām 2019. gadā

sn

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošo noteikumu
Nr. 4/2016 ,,Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā”
2. punktu, likuma ,,Par pašvaldībām” 12. pantu un 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, ņemot vērā
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 2019. gada 16. janvāra iesniegumu Nr. SLP/1-7/19/69,
kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā ar Nr. ANP/1-42/19/173, Stipendiju piešķiršanas
komisijas 2019. gada 27. februāra lēmumu un Sociālās, izglītības un kultūras komitejas
11.03.2019. lēmumu, protokols Nr. 2, 3. punkts,

uk

Noteikt par atbalstāmo jomu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā 2019. gadā sociālo
darbu ar nepieciešamajiem speciālistiem – diviem sociālajiem darbiniekiem.
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2019. gada 28. martā

sēdes protokols Nr. 3, 6.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

e.
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LĒMUMS Nr. 54
Par Liepnas vidusskolas direktoru

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Izglītības
likuma 17. panta trešās daļas 2. punktu un Liepnas vidusskolas direktora amata kandidātu
konkursa rezultātiem,

sn

1. Iecelt par Liepnas vidusskolas direktori Ilonu KAZIMIRJONOKU, personas kods [..].

uk

2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 1. aprīlī.
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Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2019. gada 28. martā

sēdes protokols Nr. 3, 7.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 55

e.
lv

Par līdzfinansējumu biedrībai “Ērmaņu muiža”

Izskatot biedrības “Ērmaņu muiža” 21.01.2019. pieteikumu par projektu “Baleāru salu
skaņas Ērmaņu muižā”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 31.01.2019. ar Nr. ANP/141/19/412,

sn

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 11.03.2019. lēmumu, protokols Nr. 2, 7. punkts,
Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Ērmaņu muiža”, reģistrācijas Nr.40008162368,
projekta “Baleāru salu skaņas Ērmaņu muižā” realizācijai 600,00 EUR (seši simti euro)
apmērā.

2.

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma noslēgšanu par biedrības
atbalstītā projekta realizēšanu.
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1.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
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e.
lv

Par līdzfinansējumu biedrības „Remis” projekta realizācijai

sn

Izskatot biedrības „Remis” pieteikumu par projektu „Suņu apmācības laukuma
aprīkojuma - šķēršļu un inventāra papildināšana”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
19.02.2019. ar Nr. ANP/1-41/19/695,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu
Nr. 32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem” 1.4.3., 1.9.2. un 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma
67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.03.2019. lēmumu, protokols Nr. 2,
6.punkts,

uk

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Remis”, reģistrācijas Nr. 40008066778, projekta
„Suņu apmācības laukuma aprīkojuma – šķēršļu un inventāra papildināšana” realizācijai
600,00 EUR (seši simti euro) apmērā.

al

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību par atbalstītā
projekta realizēšanu.

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

Domes priekšsēdētājs
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Par līdzfinansējumu biedrībai ,,C.ALBULA”

Izskatot biedrības ,,C.ALBULA” 20.02.2019. pieteikumu par projektu “Ledus būšana”,
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.02.2019. ar Nr. ANP/1-41/19/798,

sn

konstatēts, ka biedrības ,,C.ALBULA” projekta ,,Ledus būšana” mērķis atbilst kritērijiem,
lai piešķirtu Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu pilnā apmērā.

2.

Piešķirt līdzfinansējumu pilnā apmērā biedrībai ,,C.ALBULA”, reģistrācijas
Nr.50008159001, projekta ,,Ledus būšana” realizācijai 600,00 EUR (seši simti euro)
apmērā.
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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, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu,
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.03.2019. lēmumu, protokols Nr. 2, 4. punkts,

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 priekšsēdētājs
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Par līdzfinansējumu nodibinājumam ,,Alūksnes un Apes novada fonds”
Izskatot nodibinājuma ,,Alūksnes un Apes novada fonds” 25.02.2019. pieteikumu par
projektu “Dizaina domāšana vides veidošanai”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
25.02.2019. ar Nr. ANP/1-41/19/825,

sn

konstatēts, ka nodibinājuma ,,Alūksnes un Apes novada fonds” projekta ,,Dizaina domāšana
vides veidošanai” mērķis atbilst kritērijiem, lai piešķirtu Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu pilnā apmērā.

uk

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, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu,
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.03.2019. lēmumu, protokols Nr. 2, 5. punkts,

al

1. Piešķirt līdzfinansējumu pilnā apmērā nodibinājumam ,,Alūksnes un Apes novada
fonds”, reģistrācijas Nr.40008090271, projekta ,,Dizaina domāšana vides veidošanai”
realizācijai 590,00 EUR (pieci simti deviņdesmit 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.
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Par līdzfinansējumu biedrībai „Latvijas nedzirdīgo savienība”
Izskatot biedrības „Latvijas nedzirdīgo savienība” 25.02.2019. pieteikumu par projektu
“Rūpes par veselību sākas ar veselīgu uzturu un sportu”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
25.02.2019. ar Nr. ANP/1-41/19/828,

sn

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 11.03.2019. lēmumu, protokols Nr. 2, 8.punkts,
Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Latvijas nedzirdīgo savienība”, reģistrācijas
Nr. 40008000615, projekta “Rūpes par veselību sākas ar veselīgu uzturu un sportu”
realizācijai 598,19 EUR (pieci simti deviņdesmit astoņu euro 19 centu) apmērā.

2.

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību par atbalstītā
projekta realizēšanu.
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E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2019. gada 28. martā

sēdes protokols Nr. 3, 12.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 60

e.
lv

Par līdzfinansējumu biedrības
„Interešu centrs “JAUNANNA”” projekta realizācijai

uk

sn

Izskatot biedrības „Interešu centrs “JAUNANNA”” projekta pieteikumu, kas saņemts
un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.02.2019. ar Nr. ANP/1-41/19/823,
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 18.03.2019. lēmumu, protokols Nr. 3,
4.punkts,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu
Nr. 32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem” 1.4.5. un 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu,

al

Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Interešu centrs “JAUNANNA””, reģistrācijas
numurs 40008045371, projekta „Jaunannas Zaķusalas piedāvājuma attīstīšana un pastaigu takas
“Bebru valstībā” atjaunošana” 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 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
2019. gada 28. martā

sēdes protokols Nr. 3, 13.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 61

e.
lv

Par līdzfinansējumu biedrībai „Latviskais mantojums”
Izskatot biedrības „Latviskais mantojums” 22.02.2019. pieteikumu par projektu
„Maliena – jaunatrastā, neparastā”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.02.2019. ar
Nr. ANP/1-41/19/812, secināts, ka biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu 598,00 EUR apmērā
projekta „Maliena – jaunatrastā, neparastā” izdevumu segšanai.

uk

sn

Izvērtējot Biedrības pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, secināts, ka projekts
atbilst saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” nosacījumiem. Pamatojoties uz Noteikumu
3.5. punktu, kas nosaka finansējuma sadali, ņemot vērā pašvaldības budžetā šim mērķim
paredzēto gada summu, neatbalstīt papīra, kārtridža un fleša iegādi 70,21 EUR vērtībā.

al

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, 3.6.2. apakšpunktu, 3.5.punktu, Administratīvā
procesa likuma 67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 11.03.2019.
lēmumu, protokols Nr. 2, 9. punkts,
1. Piešķirt daļēju līdzfinansējumu biedrībai „Latviskais mantojums”, reģistrācijas
Nr. 40008205686, projekta „ Maliena – jaunatrastā, neparastā” realizācijai 527,79 EUR
(pieci simti divdesmit septiņi euro 79 centi).

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 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
2019. gada 28. martā

sēdes protokols Nr. 3, 14.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 62

e.
lv

Par līdzfinansējumu biedrībai “Ernsta Glika mantojuma biedrība”

sn

Izskatot biedrības “Ernsta Glika mantojuma biedrība” 21.02.2019. pieteikumu par
projektu “Alūksne – Ernsta Glika dzīves un darbības centrs”, reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 21.02.2019. ar Nr. ANP/1-41/19/750, secināts, ka biedrība lūdz piešķirt
līdzfinansējumu 597,56 EUR apmērā projekta „ Alūksne – Ernsta Glika dzīves un darbības
centrs” izdevumu segšanai.

al

uk

Izvērtējot Biedrības pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, secināts, ka projekts
atbilst saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” nosacījumiem. Noteikumu 3.5. punkts nosaka
finansējuma sadali, ņemot vērā pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto gada summu.
Ņemot vērā ierobežoto pašvaldības finansējumu, kopumā atbalstāmo projektu skaitu un
pieprasīto finansējumu, projektu atbalstīt daļēji, neatbalstot kārtridžu iegādes izmaksas 130,00
EUR vērtībā.
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, 3.6.2. apakšpunktu, 3.5. punktu, Administratīvā
procesa likuma 67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.03.2019. lēmumu,
protokols Nr. 2, 10. punkts,
1. Piešķirt daļēju līdzfinansējumu biedrībai “Ernsta Glika mantojuma biedrība”,
reģistrācijas Nr. 40008168549, projekta “Alūksne – Ernsta Glika dzīves un darbības
centrs” realizācijai 467,56 EUR (četri simti sešdesmit septiņu euro 56 centu) 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 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
2019. gada 28. martā

sēdes protokols Nr. 3, 15.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 63

e.
lv

Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrība “SUDRABS””

sn

Izskatot biedrības „Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrība “SUDRABS”” 23.02.2019.
pieteikumu par projektu „Alūksnes pilsētas aktīvo senioru pasākumu cikls “Radam un
Rādam””, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.02.2019. ar Nr. ANP/1-41/19/807,
secināts, ka biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu 600,00 EUR apmērā projekta „Radam un
Rādam” izdevumu segšanai.

al
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Izvērtējot Biedrības pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, secināts, ka projekts
atbilst saistošo noteikumu Nr. 32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” nosacījumiem. Minēto noteikumu 3.5.punkts
nosaka finansējuma sadali, ņemot vērā pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto gada
summu.
Ņemot vērā ierobežoto pašvaldības finansējumu, kopumā atbalstāmo projektu skaitu un
pieprasīto finansējumu, projektu atbalstīt daļēji, neatbalstot izstādes iekārtošanas un podestu
īres izmaksas 120,00 EUR apjomā.
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, 3.6.2. apakšpunktu, 3.5.punktu, Administratīvā
procesa likuma 67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.03.2019. lēmumu,
protokols Nr.2, 11. punkts,
1. Piešķirt daļēju līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrība
“SUDRABS””, reģistrācijas Nr. 40008186760, projekta „Radam un Rādam” realizācijai
480,00 EUR (četri simti astoņdesmit 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 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
2019. gada 28. martā

sēdes protokols Nr. 3, 16.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 64

e.
lv

Par līdzfinansējumu biedrībai “KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS CENTRS “STILI””
Izskatot biedrības “KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS CENTRS “STILI”” 22.02.2019.
pieteikumu par projektu “Alūksnes novadam – 10”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
22.02.2019. ar Nr. ANP/1-41/19/783, secināts, ka biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu
600,00 EUR apmērā projekta izdevumu segšanai.

uk
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Izvērtējot Biedrības pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, secināts, ka projekts
atbilst saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” nosacījumiem. Minēto noteikumu 3.5. punkts
nosaka finansējuma sadali, ņemot vērā pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto gada
summu.
Ņemot vērā ierobežoto pašvaldības finansējumu, kopumā atbalstāmo projektu skaitu un
pieprasīto finansējumu, projektu atbalstīt daļēji, izmaksas samazinot par 100,00 EUR.

al

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, 3.6.2. apakšpunktu, 3.5.punktu, Administratīvā
procesa likuma 67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.03.2019. lēmumu,
protokols Nr. 2, 12. punkts,
1.

Piešķirt daļēju līdzfinansējumu biedrībai “KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS CENTRS
“STILI””, reģistrācijas Nr. 40008037923, projekta “Alūksnes novadam – 10” realizācijai
500,00 EUR (pieci simti 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 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
2019. gada 28. martā

sēdes protokols Nr. 3, 17.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 65

e.
lv

Par līdzfinansējumu biedrībai „SIDRABA PAVEDIENS”

uk
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Izskatot biedrības “SIDRABA PAVEDIENS” 19.02.2019. pieteikumu par projektu
“Aktīva dzīvesveida un kolektīvo deju popularizējošs ikgadējais pasākums „TIKŠANĀS
MARIENBURGĀ – mazliet, mazliet savādāk ieskaties šai pasaulē, ik mirklis ir tā vērts””,
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 19.02.2019. ar Nr. ANP/1-41/19/708, konstatēts, ka
biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu 600,00 EUR apmērā projekta izdevumu segšanai.
Izvērtējot Biedrības pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, secināts, ka projekts
atbilst saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” nosacījumiem. Minēto noteikumu 3.5. punkts
nosaka finansējuma sadali, ņemot vērā pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto gada
summu.
Ņemot vērā ierobežoto pašvaldības finansējumu, kopumā atbalstāmo projektu skaitu un
pieprasīto finansējumu, projektu atbalstīt daļēji, nepiešķirot finansējumu pasākuma
apskaņošanai 200,00 EUR apmērā.

al

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, 3.6.2. apakšpunktu, 3.5. punktu, Administratīvā procesa
likuma 67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.03.2019. lēmumu, protokols
Nr. 2, 13. punkts,
1. Piešķirt daļēju līdzfinansējumu biedrībai “SIDRABA PAVEDIENS”, reģistrācijas
Nr. 40008230166, projekta “Aktīva dzīvesveida un kolektīvo deju popularizējošs
ikgadējais pasākums „TIKŠANĀS MARIENBURGĀ – mazliet, mazliet savādāk ieskaties
šai pasaulē, ik mirklis ir tā vērts”” realizācijai 400,00 EUR (četri simti 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 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
2019. gada 28. martā

sēdes protokols Nr. 3, 18.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 66

e.
lv

Par līdzfinansējumu biedrībai “ALŪKSNES EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ
DRAUDZE”

sn

Izskatot biedrības “ALŪKSNES EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE”
21.02.2019. pieteikumu par projektu “Pirmās Bībeles ceļojums 17. gadsimta Latvijā - savdabīgs
mūsdienu tūrisma maršruts”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 21.02.2019. ar Nr. ANP/141/19/749, secināts, ka biedrība lūdz atbalstīt projektu 599,30 EUR apmērā, lai izpētītu E.Glika
laika Vidzemes ceļu shēmas, sagatavotu prezentāciju, transporta izdevumiem, kancelejas
precēm. Projekta mērķis ir paplašināt interesentiem zināšanas par 17.gadsimta svarīgākā
notikuma - Bībeles tulkojuma - tapšanas fiziski ģeogrāfiskajiem apstākļiem.

uk

Izvērtējot Biedrības pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, secināts, ka projekts
atbilst saistošo noteikumu Nr. 32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” nosacījumiem, bet, salīdzinot ar citiem
iesniegtajiem projektiem, tā rezultāti ir sabiedrībai mazāk nozīmīgi.

al

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr. 32/2012
„Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem
projektiem” 3.5. punktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, Sociālās, izglītības un
kultūras komitejas 11.03.2019. lēmumu, protokols Nr. 2, 14. punkts,
nepiešķirt līdzfinansējumu biedrībai “ALŪKSNES EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ
DRAUDZE”, reģistrācijas Nr.90000380953, projekta “Pirmās Bībeles ceļojums 17. gadsimta
Latvijā - savdabīgs mūsdienu tūrisma maršruts” realizācijai 599,30 EUR (pieci simti
deviņdesmit deviņu euro 30 centu) apmērā.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2019. gada 28. martā

sēdes protokols Nr. 3, 19.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 67

e.
lv

Par Alūksnes novada pensionāru apvienības projektu
Izskatot Alūksnes novada pensionāru apvienības 25.02.2019. pieteikumu par projektu
“Konkurss ,,Smeķīgākās receptes ziemai””, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.02.2019.
ar Nr. ANP/1-41/19/815,

sn

izvērtējot Alūksnes novada pensionāru apvienības projekta ,,Konkurss ,,Smeķīgākās
receptes ziemai”” pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, secināts, ka projekts atbilst
Alūksnes novada domes 22.12.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 ,,Par Alūksnes novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” nosacījumiem,
bet, salīdzinot ar citiem iesniegtajiem projektiem, tā rezultāti ir sabiedrībai mazāk nozīmīgi,

uk

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, 3.6.3. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu,
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.03.2019. lēmumu, protokols Nr. 2, 15. punkts,

al

Noraidīt Alūksnes novada pensionāru apvienības, reģistrācijas Nr.40008092677, pieteikumu
projektam ,,Konkurss ,,Smeķīgākās receptes ziemai”” un nepiešķirt līdzfinansējumu projekta
realizācijai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr. 3, 20.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 68

e.
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Par Alūksnes novada bērnu, jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrības „Saulstariņi”
projekta pieteikuma izskatīšanu

al

uk

sn

Izskatot Alūksnes novada bērnu, jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrības „Saulstariņi”,
reģistrācijas Nr.40008061342, turpmāk – Biedrība, 25.02.2019. iesniegumu par projekta
“Teātra uzvedums “Sapnis””, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.02.2019. ar Nr. ANP/141/19/808, konstatēts:
Biedrība lūdz piešķirt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 600,00 EUR
apmērā. Biedrības finansējums sastāda 49% no projekta kopējām izmaksām, t.i., no
1231,00 EUR.
Izvērtējot Biedrības pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, konstatēts, ka
iesniegtais projekta pieteikums paredz teātra uzveduma iestudēšanu un viesizrāžu rīkošanu,
tādā veidā integrējot jauniešus ar īpašām vajadzībām sabiedrībā.
Projekta pieteikumam pievienotajā tāmē paredzēts, ka Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējums tiks izmantots komponista pakalpojumu apmaksai oriģinālmūzikas sacerēšanā,
kā arī transporta pakalpojumu viesizrādēm novadā apmaksāšanai. Biedrības finansējums
paredzēts tikai tērpu, butaforiju un dekorāciju izgatavošanas nodrošināšanai.
Tāme neparedz ne scenārija veidošanas, ne izrādes režisora darbu, līdz ar ko uzskatāms,
ka iesniegtais projekts pieteikumā norādītajā apjomā nav realizējams.
Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu Nr. 32/2012 „Par
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”,
turpmāk – noteikumi, 1.5. punkts nosaka: “Ņemot vērā pašvaldības budžetā paredzētā
līdzfinansējuma apmēru, Alūksnes novada domes komitejas ir tiesīgas ieteikt konkrētajā
budžeta gadā atbalstāmo projektu prioritātes savā nozarē”.
Biedrības projekta pieteikums izstrādāts nepilnīgi, tajā nav atspoguļota visa informācija,
kas ļautu izvērtēt iesniegto projektu pilnībā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada budžeta iespējas,
kā arī to, ka šāda veida projekti netiek uzskatīti par prioritāri atbalstāmiem sociālajā jomā,
Biedrības projekta pieteikums ir noraidāms un līdzfinansējums nav piešķirams. Alūksnes
novada pašvaldības budžetā arī nav paredzēta cita kārtība, kādā pašvaldība nodrošina uz
biedrībām vērstu pasākumu līdzfinansēšanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo
noteikumu Nr. 32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 1.5. punktu, 3.5.punktu un 3.6.3.apakšpunktu,

Administratīvā procesa likuma 67. punktu, Alūksnes novada domes Sociālās, izglītības un
kultūras komitejas 11.03.2019. lēmumu, sēdes protokols Nr. 2, 19. punkts,
noraidīt Alūksnes novada bērnu, jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrības „Saulstariņi”,
reģistrācijas Nr. 40008061342, 25.03.2019. pieteikumu projektam “Teātra uzvedums “Sapnis””
un nepiešķirt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētājs
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Par biedrības „Baltais balodis” projekta pieteikuma izskatīšanu
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Izskatot biedrības „Baltais balodis”, reģistrācijas Nr. 50008191621, turpmāk – Biedrība,
25.02.2019. iesniegumu par projekta „Bērnu svētki”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
25.02.2019. ar Nr. ANP/1-41/19/817, konstatēts:
Biedrība lūdz piešķirt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 300,00 EUR
apmērā. Biedrības finansējums sastāda 70% no projekta kopējām izmaksām, t.i., no
1000,00 EUR.
Izvērtējot Biedrības pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, konstatēts, ka
Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu Nr. 32/2012 „Par
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”,
turpmāk – noteikumi, 1.6.12. punkts nosaka, ka pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts
“... projektam, kura mērķis nav vērsts uz paliekošu rezultātu”. Noteikumu izdošanas mērķis
ir veicināt pretendentu (biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju) aktivitāti uz
paliekošu sabiedrības interešu apmierināšanu vērstu projektu (pasākumu) realizēšanu un
pilsoniskas sabiedrības attīstību Alūksnes novadā.
Biedrības pieteikumā ir norādīts, ka projekts vērsts uz vienas dienas bērnu izklaides
pasākuma (rotaļas, spēles, stafetes, kā arī cienasts) organizāciju Alūksnes novada Mālupes
pagastā. Šādu projektu nevar uzskatīt par projektu, kura mērķis būtu vērsts uz paliekošu
rezultātu, līdz ar to tas neatbilst noteikumu izdošanas mērķim.
Noteikumu 1.5. punkts nosaka: “Ņemot vērā pašvaldības budžetā paredzētā
līdzfinansējuma apmēru, Alūksnes novada domes komitejas ir tiesīgas ieteikt konkrētajā
budžeta gadā atbalstāmo projektu prioritātes savā nozarē”.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada budžeta iespējas,
kā arī to, ka šāda veida projekti netiek uzskatīti par prioritāri atbalstāmiem sociālajā jomā,
Biedrības projekta pieteikums ir noraidāms un līdzfinansējums nav piešķirams. Alūksnes
novada pašvaldības budžetā arī nav paredzēta cita kārtība, kādā pašvaldība līdzfinansē uz
biedrībām vērstu pasākumu līdzfinansēšanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo
noteikumu Nr. 32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 1.5.punktu, 1.6.12. punktu, 3.5.punktu un
3.6.3.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67. punktu, Alūksnes novada domes
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.03.2019. lēmumu, sēdes protokols Nr. 2,
21. punkts,

noraidīt biedrības „Baltais balodis”, reģistrācijas Nr. 50008191621, 25.03.2019.
pieteikumu projektam „Bērnu svētki” un nepiešķirt Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu projekta realizācijai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētājs

al

uk

sn

e.
lv

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
2019. gada 28. martā
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Par biedrības „Dr.A.Misiņa medicīnas vēstures muzejs” projekta pieteikuma
izskatīšanu
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Izskatot biedrības “Dr.A.Misiņa medicīnas vēstures muzejs”, reģistrācijas
Nr.40008125802, turpmāk – Biedrība, 25.02.2019. iesniegumu par projekta „Palīdzu
līdzcilvēkam un pats sev” pieteikumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.02.2019. ar
Nr.ANP/1-41/19/811, konstatēts:
Biedrība lūdz piešķirt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 455,00 EUR apmērā.
Biedrības finansējums sastāda 50,86% no projekta kopējām izmaksām, t.i., no 926,00 EUR.
Izvērtējot Biedrības pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, konstatēts, ka
iesniegtais projekta pieteikums paredz organizēt pasākumu Dr.A.Misiņa medicīnas vēstures
muzeja pagalmā ar mērķi paplašināt iedzīvotāju redzesloku savas veselības uzturēšanā un
līdzdalībā ārstēšanas procesā, kā arī jaunatnes orientēšanu mediķa profesijai.
Projekta pieteikumam pievienotajā tāmē paredzēts, ka Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu tiks izmantots transporta izdevumu segšanai, telts nomai, kā arī pasākuma
dizaina un reklāmas noformēšanai.
Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu Nr. 32/2012 „Par
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”,
turpmāk – noteikumi, 1.5. punkts nosaka: “Ņemot vērā pašvaldības budžetā paredzētā
līdzfinansējuma apmēru, Alūksnes novada domes komitejas ir tiesīgas ieteikt konkrētajā
budžeta gadā atbalstāmo projektu prioritātes savā nozarē”.
Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada budžeta iespējas, kā arī to, ka šāda
veida projekti netiek uzskatīti par prioritāri atbalstāmiem sociālajā jomā, kā arī Alūksnes
novada pašvaldības budžetā nav paredzēta cita kārtība, kādā pašvaldība nodrošina uz biedrībām
vērstu pasākumu līdzfinansēšanu, Biedrības projekta pieteikums ir noraidāms un
līdzfinansējums nav piešķirams
Ņemot vērā iepriekš minēto, Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo
noteikumu Nr. 32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 1.5. punktu, Administratīvā procesa likuma 67.punktu,
Alūksnes novada domes Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.03.2019. lēmumu, sēdes
protokols Nr. 2, 20.punkts,

noraidīt biedrības “Dr.A.Misiņa medicīnas vēstures muzejs”, reģistrācijas
Nr.40008125802, 25.03.2019. pieteikumu projektam „Palīdzu līdzcilvēkam un pats sev” un
nepiešķirt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētājs
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Par biedrības „Veclaicenes avotiņš” projektu
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Izskatot biedrības „Veclaicenes avotiņš” projekta pieteikumu, kas saņemts un reģistrēts
Alūksnes novada pašvaldībā 25.02.2019. ar Nr. ANP/1-41/19/824, kā ietvaros paredzēts ierīkot
Ievas ezera krastā apstādījumus pie lapenes un gar gājēju celiņu,
konstatējot, ka Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu
Nr. 32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem”, turpmāk – noteikumi, 1.5. punkts nosaka: “Ņemot vērā pašvaldības
budžetā paredzētā līdzfinansējuma apmēru, Alūksnes novada domes komitejas ir tiesīgas ieteikt
konkrētajā budžeta gadā atbalstāmo projektu prioritātes savā nozarē”,
ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada budžeta iespējas, kā arī to, ka šāda
veida projekti netiek uzskatīti par prioritāri atbalstāmiem vides jomā, biedrības projekta
pieteikums ir noraidāms un līdzfinansējums nav piešķirams. Alūksnes novada pašvaldības
budžetā arī nav paredzēta cita kārtība, kādā pašvaldība līdzfinansē uz biedrībām vērstus
pasākumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo
noteikumu Nr. 32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 1.5. punktu, 3.5.punktu un 3.6.3. apakšpunktu,
Administratīvā procesa likuma 67. pantu,
ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 18.03.2019. lēmumu, protokols Nr. 3,
6. punkts,
Noraidīt biedrības „Veclaicenes avotiņš”, reģistrācijas numurs 40008051397,
25.02.2019. pieteikumu projektam „Apstādījumu ierīkošana Ievas ezera krastā” un nepiešķirt
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijai.
Lēmumu, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās, var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju

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
2019. gada 28. martā

sēdes protokols Nr. 3, 25.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

e.
lv

LĒMUMS Nr. 72

Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu

sn

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 20.03.2018.
sanāksmes lēmumu,

al

uk

1. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums kultūrā” un
naudas balvu 400,00 EUR (četri simti euro):
1.1.nominācijā “Izaicinājums kultūrā” – Veclaicenes pagasta tautas nama deju
kolektīvam “Korneti”,
1.2.nominācijā “Augsti sasniegumi kultūrā un radošā aktivitāte” – Kolberģa tautas
nama bērnu muzikālajam kolektīvam un vadītājai Inesei KRŪMIŅAI,
1.3.nominācijā “Izcilība novadpētniecībā un kultūrvēsturisko vērtību
popularizēšanā” – Alūksnes pilsētas bibliotēkas bibliogrāfei Maijai
SEMJONOVAI (personas kods [..]),
1.4.nominācijā “Gada notikums kultūrā” – grāmatas “No Apukalna
veroties. Alūksnes novada malēnieši toreiz un tagad” izdošana (izdevējs –
Jaunlaicenes muižas muzejs).

2.

Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums izglītībā” un
naudas balvu 400,00 EUR (četri simti euro):
2.1.nominācijā “Skolotāja personība – iedvesmotāja pārmaiņām” – Strautiņu
pamatskolas skolotājai Guntai EPNEREI (personas kods [..]),
2.2.nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem
izglītojamiem” – Alūksnes Mūzikas skolas skolotājam Zigmāram KRŪMIŅAM
(personas kods [..]),
2.3.nominācijā “Gada notikums izglītībā, kas sekmējis pieejas maiņu mācību un
audzināšanas darbā” – Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš”
kolektīvam,

2.4.nominācijā “Gada notikums izglītībā, kas sekmējis pieejas maiņu mācību un
audzināšanas darbā” – Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis”
kolektīvam,
2.5.nominācijā “Par jaunā skolotāja radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu
darbu” – Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas basketbola trenerim
Uldim JAUNIŅAM (personas kods [..]).

e.
lv

3. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums sportā” un
naudas balvu 400,00 EUR (četri simti euro):
3.1.nominācijā “Par izcilību sportā, radošumu un atbalstu Alūksnes novada tēla
veidošanā un popularizēšanā” biatlonistam Andrejam RASTORGUJEVAM
(personas kods [..]),
3.2.nominācijā “Jaunais talants sportā” – Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas biatlona nodaļas audzēknei Sanitai BULIŅAI (personas kods [..]),
3.3.nominācijā “Jaunais talants sportā” – Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas biatlona nodaļas audzēknei Sandrai BULIŅAI (personas kods [..]),
3.4.nominācijā “Gada sporta treneris” – Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas biatlona nodaļas trenerim Sergejam SVERČKOVAM (personas kods
[..]),
3.5.nominācijā “Gada sporta komanda” – zemledus makšķerēšanas komandai
“C.ALBULA/Alūksne” (biedrība “C.ALBULA”).

al
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4. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums
uzņēmējdarbībā” un naudas balvu 400,00 EUR (četri simti euro):
4.1.nominācijā “Par godprātīgu un noturīgu komercdarbību lauksaimnieciskajā
ražošanā” Ņinas BELMANES zemnieku saimniecībai “Jaunsvari” –
(reģistrācijas kods 43201002348),
4.2.nominācijā “Jauns pienesums Alūksnes novada ekonomikas attīstībā un darba
vietu radīšanā” sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LINDEN” (reģistrācijas
numurs 44103108014),
4.3.nominācijā “Par noturīgu un uzticamu komercdarbību nozarē” sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību “LABĀKIE DRAUGI” (reģistrācijas numurs
54103063731),
4.4.nominācijā “Pakalpojumu sniedzējs kultūrā” saimnieciskās darbības veicējam
Jurijam MARINOVAM (reģistrācijas kods [..]),
4.5.nominācijā “Atbalsts mārketingā Alūksnes novada tūrisma nozares izaugsmes
veicināšanai” Andai TREIJAI (personas kods [..]) un radošajai komandai.
5.

Naudas balvas apmērs norādīts pirms nodokļu nomaksas.

6. Naudas balva, atskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, iemaksājama
apbalvojuma saņēmēja norādītajā kontā.
7. Lēmuma 1.1. punktā paredzēto naudas balvu piešķirt Veclaicenes tautas namam,
veicot grozījumus Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2019. gadam.
8. Lēmuma 1.2. punktā paredzēto naudas balvu piešķirt Kolberģa tautas namam,
veicot grozījumus 2019. gada budžetā.
9. Lēmuma 1.4. punktā paredzēto naudas balvu piešķirt Jaunlaicenes muižas
muzejam, veicot grozījumus Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2019. gadam.

10. Lēmuma 2.3. punktā paredzēto naudas balvu piešķirt Malienas pirmsskolas
izglītības iestādei “Mazputniņš”, veicot grozījumus Alūksnes novada pašvaldības budžetā
2019. gadam.
11. Lēmuma 2.4. punktā paredzēto naudas balvu piešķirt Alūksnes pirmsskolas
izglītības iestādei “Sprīdītis”, veicot grozījumus Alūksnes novada pašvaldības budžetā
2019. gadam.
12. Lēmuma 3.5. punktā paredzēto naudas balvu pārskaitīt biedrībai “C.ALBULA” tās
norādītajā kontā.
13. Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt lēmuma
7.-11.punktos minēto līdzekļu pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības budžeta
grozījumos.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2019. gada 28. martā
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 73

e.
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Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3688 005 0254, “Pušpuri”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

al

2.

Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Pušpuri”,
Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3688 005 0023,
sastāvā esošu neapbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 3688 005 0254, par kuru Veclaicenes pagasta pārvalde
14.04.2011. noslēgusi zemes nomas līgumu ar bijušo zemes lietotāju.
Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar 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.
Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 3688 005 0254, Veclaicenes pagastā, Alūksnes
novadā, pārdodot par brīvu cenu bijušajam zemes lietotājam.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.

uk

1.

sn

Izskatot bijušā zemes lietotāja iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3688 005 0254, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 19.02.2019. saņemts
Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/19/243, pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 8. 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,

3.

4.
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Par projektu „Kopienai pa pēdām”
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Izskatot nodibinājuma „Alūksnes un Apes novada fonds” (reģistrācijas
Nr. 40008090271) 08.03.2019. iesniegumu, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 08.03.2019.
ar Nr. ANP/1- 41/19/1043 par projekta “Kopienai pa pēdām” iesniegšanu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un
27. punktu un Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr. 32/2012 “Par
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”
1.4.1., 1.9.1., 3.6.1. apakšpunktu,

al

uk

1. Atbalstīt nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” (reģistrācijas
Nr.40008090271), piedalīšanos Ziemeļu Ministru padomes organizētajā Ziemeļvalstu
un Baltijas valstu NVO programmas projektu konkursā ar projektu “Kopienai pa
pēdām” – turpmāk – projekts.
2. Projekta atbalsta gadījumā:
2.1. nodrošināt līdzfinansējumu projekta realizācijai 1000 EUR (viens tūkstotis euro)
apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2019.gada budžeta līdzekļiem;
2.2. slēgt sadarbības līgumu ar nodibinājumu “Alūksnes un Apes novada fonds” par
projekta realizāciju.
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LĒMUMS Nr. 75
Par projektu „Sabiedrības centrs – ērts un pieejams”
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Izskatot biedrības „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” (reģistrācijas
Nr.40008039360) 15.02.2019. iesniegumu Nr.1-7/NOS/03, reģistrētu Alūksnes novada
pašvaldībā 18.02.2019. ar Nr. ANP/1- 41/19/678 par līdzfinansējumu projektam “Sabiedrības
centrs – ērts un pieejams”, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 67. pantu, Alūksnes
novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr. 32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 1.4.4. apakšpunktu,
1.8. punktu un 1.9.1. apakšpunktu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.03.2019.
lēmumu (protokols Nr. 2, 16. p.),

al

1. Atbalstīt biedrības „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” (reģistrācijas
Nr. 40008039360) piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam
apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projektu
„Sabiedrības centrs – ērts un pieejams” (turpmāk – projekts).
2. Projekta atbalsta gadījumā:
2.1. nodrošināt līdzfinansējumu projekta realizācijai 1000 EUR (viens tūkstotis euro)
no Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem;
2.2. slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta
centrs” par projekta realizāciju.
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LĒMUMS Nr. 76
Par grozījumu Alūksnes novada domes 28.09.2017. lēmumā Nr. 366 “Par Latvijas –
Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu”

sn

Ņemot vērā izsludināto Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.2020. gadam projektu konkursu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas
2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 1.4. un 6.4. punktu un Investīciju plāna 2015.2018. gadam 70. punktu,

uk

pamatojoties uz Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.2020. gadam projektu konkursa rezultātu, izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes
28.09.2017. lēmumā Nr. 366 “Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu”
(turpmāk – Lēmums) un izteikt Lēmuma 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

al

“ 2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas Alūksnes novada pašvaldībai līdz
484 000 EUR (četri simti astoņdesmit četri tūkstoši euro), t.sk. Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējums 251 999,10 (divi simti piecdesmit viens tūkstotis deviņi
simti deviņdesmit deviņi euro 10 centi) un pašvaldības līdzfinansējumu indikatīvi līdz
232 000,90 EUR (divi simti trīsdesmit divi tūkstoši euro 90 centi).
3. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu paredzēt no pašvaldības 2019., 2020.
un 2021. gada budžeta līdzekļiem.”
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Par Veclaicenes pagasta pārvaldes īslaicīgās nomas maksas pakalpojumiem
Izskatot Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts
Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvaldē 26.02.2019. ar Nr. VPP/1-6/19/11,

sn

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta b)
apakšpunktu, Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” trešo daļu,

uk

1. Noteikt maksu par īslaicīgu telpu nomu Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes
pagasta pārvaldes telpās “Vaiņagos”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā,
Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Pasts” – 0,37 EUR par 36,94 m2 stundā bez
pievienotās vērtības nodokļa.
2. Lēmuma izpildi nodrošina Veclaicenes pagasta pārvalde.

al

3. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 1. aprīlī.
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Par Ziemera pagasta pārvaldes īslaicīgās nomas maksas pakalpojumiem
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Izskatot Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts
Alūksnes novada pašvaldībā 26.02.2019. ar Nr. ANP/1-35/19/833,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta b)
apakšpunktu, Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” trešo daļu,

uk

1. Noteikt maksu par īslaicīgu telpu nomu Alūksnes novada pašvaldības Ziemera pagasta
pārvaldes telpās “Pagastmājā”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, Valsts
akciju sabiedrībai “Latvijas Pasts” – 0,20 EUR par 20,35 m2 stundā bez pievienotās
vērtības nodokļa.
2. Lēmuma izpildi nodrošina Ziemera pagasta pārvalde.
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3. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 1. aprīlī.
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LĒMUMS Nr. 79

Par atļauju Guntai VANAGAI savienot amatus
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1. Izskatījusi Guntas VANAGAS iesniegumu (saņemts Alūksnes novada pašvaldībā
12.03.2019. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/19/1084), kurā viņa lūdz atļauju savienot valsts
amatpersonas – Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu ar valsts amatpersonas
amatu Alūksnes novada pašvaldības Administratīvajā komisijā, Alūksnes novada dome
konstatē:
1.1.Ar Alūksnes novada domes 27.02.2019. lēmumu Nr. 37 “Par Alūksnes novada
bāriņtiesas priekšsēdētāju” (sēdes protokols Nr. 2, 19. punkts) G.VANAGA
ievēlēta par Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju. Alūksnes novada
bāriņtiesa ir Alūksnes novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības
iestāde, kas prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un
tiesisko interešu aizsardzību, Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību
mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara
apliecinājumus un pilda citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. Alūksnes
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata pienākumos ietilpst iestādes noteikto darbu
un kontrolē noteikto uzdevumu plānošana, organizēšana, normatīvajos aktos
noteikto pienākumu veikšana bāriņtiesu darbības jomā. Atbilstoši likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk tekstā –
Likums, 4.panta pirmās daļas 16.punktam Alūksnes novada bāriņtiesas
priekšsēdētājs ir valsts amatpersona.
1.2.Ar Alūksnes novada domes 23.08.2018. lēmumu Nr. 291 „Par Administratīvās
komisijas sastāvu” (sēdes protokols Nr. 10, 18. punkts) G.VANAGA ievēlēta par
Administratīvās komisijas locekli. Administratīvās komisijas galvenais pienākums
ir realizēt pašvaldībai noteiktā uzdevuma – administratīvā pārkāpuma lietu
izskatīšanu un izpildi. Atbilstoši Likuma 4.panta otrās daļas 2.punktam
Administratīvās komisijas loceklis ir valsts amatpersona.
2. Likuma 6.pants nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā
normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.

5.
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3.

Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai ir atļauts
savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi
atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu savienošana
pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām
ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētājam kā
valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7.panta ceturtajā daļā, kur norādīts, ka minētā
amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts
amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas
kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu
pārstāvēšanu šajā kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
Saskaņā ar Likumu, interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai
jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt
šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās
intereses.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā
pašvaldības iestāžu vadītājus (21. panta pirmās daļas 9. punkts). Līdz ar to secināms, ka
Alūksnes novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7. panta ceturtās
daļas 2.punktu ir kompetenta sniegt atļauju G.VANAGAI savienot valsts amatpersonas
amatu.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata un Alūksnes novada pašvaldības
Administratīvās komisijas locekļa amata pienākumus, kā arī saņemot G.VANAGAS
apliecinājumu par to, ka, veicot valsts amatpersonas amata pienākumus, viņa nepiedalīsies
lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības,
kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, radinieku vai darījuma partneru personiskās un
mantiskās intereses un ka amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs
viņas tiešo Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amata pienākumu pildīšanai,
ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2.pantā
noteikto mērķi un pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtās daļas 2) punkta b) apakšpunktu, 8.1 panta piektās
daļas 1. un 2.punktu un septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Atļaut Guntai VANAGAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada bāriņtiesas
priekšsēdētājas amatu un Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa
amatu.

Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
8. panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums
izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski
informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir
pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
1

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam, amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
savienojot Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata pildīšanu ar Alūksnes novada
pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amatu, pastāv iespēja, ka amatpersona var
nonākt interešu konflikta situācijā.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, šo administratīvo aktu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr. 3, 33.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 80

e.
lv

Par piestātņu nomu

uk

2.
3.
4.

Nodot nomai Pilssalā, Alūksnē, Alūksnes novadā:
1.1. piestātnes Nr.11-20 un Nr.26 (laipa Nr.3);
1.2. piestātnes Nr.21-25 (laipa Nr.4).
Nomnieku noteikšanai rīkot izsoli ar neatkarīga vērtētāja noteiktu tirgus cenu.
Izsoles organizēšanu uzdot Īpašumu atsavināšanas komisijai.
Pilnvarot pašvaldības domes priekšsēdētāju apstiprināt izsoles noteikumus un rezultātus.

al

1.

sn

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, un, ņemot
vērā Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 593 “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” 7.-10.1. punktu, 33. punktu,
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LĒMUMS Nr. 81
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Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA”
darba plāna 2019. gadam apstiprināšanu
Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 20. panta otrās daļas 3. punktu,
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Domes priekšsēdētājs
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Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” darba plānu
2019. gadam (pielikumā Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” darba plāns
2019. gadam uz 7 lapām).
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Par automašīnu iegādi

2.
3.
4.

Atļaut Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei iegādāties divas jaunas vieglās
automašīnas, noslēdzot līgumu ar iepirkuma uzvarētāju par summu 38 431,75 EUR
(trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti trīsdesmit viens euro 75 centi).
Minētos izdevumus attiecināt uz 109101 valdības funkciju kodu – Alūksnes novada
Sociālo lietu pārvalde.
Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto
līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2019. gadam.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
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Izskatot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 15.03.2019. iesniegumu Nr. SLP/17/19/300 “Par automašīnu iegādi Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vajadzībām”, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 15.03.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/1134,
ņemot vēra Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības
plāna 2015.-2017. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu
Nr.16 (sēdes protokols Nr. 2, 13. punkts) 3.punktu, Alūksnes novada domes 27.02.2019.
lēmumu Nr.44 “Par automašīnu iegādi” (sēdes protokols Nr. 2, 26. punkts) un Alūksnes novada
domes Finanšu komitejas 26.03.2019. lēmumu ( sēdes protokols Nr. 4, 11. punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta
pirmās daļas 7. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu,

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
2019. gada 28. martā

sēdes protokols Nr. 3, 36.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 83

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 „Par amata vietām
un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”

Domes priekšsēdētājs
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A.DUKULIS

Mēnešalga, EUR

Darba slodze

Skolotāja palīgs
(summētais
darba laiks)

Amata saime,
Profesiju
(apakšsaime), klasifikatora
līmenis
kods

Amatalga, EUR

5.1

Amata
nosaukums

Kategorija

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

Izskatot Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” iesniegumu Nr. PIIS/107/19/32 “Par summētā darba laika noteikšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
28.02.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/887,
ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības Finanšu komitejas 26.03.2019. lēmumu (sēdes
protokols Nr. 4, 12. punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Alūksnes
novada domes 28.11.2013. noteikumu Nr.3/2013 „Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”
5.9. un 5.10. punktu,
Ar 2019. gada 1. aprīli izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā
Nr.15 „Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”:
1. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “SPRĪDĪTIS” (29.pielikums):
1.1. 2. pozīcijas amata vienībai – ārsta palīgs, noteikt summēto darba laiku,
1.2. 5. pozīcijas amata vienībai – skolotāja palīgs, darba slodzi “15” aizstāt ar darba slodzi
“14” un mēnešalgu “[..]” aizstāt ar mēnešalgu “[..]”,
1.3. izveidot amata vienību – skolotāja palīgs (summētais darba laiks), izsakot 5.1 pozīciju
šādā redakcijā:

[..]
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Par konkursa “Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss” nolikuma
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punktu, 21. panta
pirmās daļas 23. punktu,

sn

1. Apstiprināt projektu konkursa “Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss”
nolikumu (pielikumā uz 16 lapām).

uk

2. Konkursa finansēšanu nodrošināt no pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem.

al

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Satur ierobežotas pieejamības informāciju

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
2019. gada 28. martā

sēdes protokols Nr. 3, 38.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

e.
lv

LĒMUMS Nr. 85

Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu
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Izskatot dzīvojamās mājas Jāņkalna ielā 55A, Alūksnē, Alūksnes novadā dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotās personas [..] 19.03.2019. iesniegumu par pārvaldīšanas tiesību nodošanu,
kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 19.03.2019. ar Nr. ANP/1-24/19/362,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta trešo, piekto un sesto daļu,
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12. panta pirmo daļu,

al

uk

1. Nodot trīsstāvu dzīvojamās ēkas, kas sastāv no astoņpadsmit dzīvokļu īpašumiem un
zemes gabala 2234 m² platībā, turpmāk – dzīvojamā māja, Jāņkalna ielā 55A, Alūksnē,
Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 030 4841, pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu
īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai – sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „ALŪKSNES NAMI”, reģistrācijas numurs 40003410625.
2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” ne vēlāk kā līdz
18.04.2019. organizēt un nodot ar nodošanas - pieņemšanas aktu, turpmāk – akts, šī
lēmuma 1. punktā minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju
līgumu pilnvarotai personai, aktā fiksējot:
2.1.nododamo lietvedību, kas nepieciešama dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevuma
izpildei;
2.2.nododamo dzīvojamās mājas esošo apsaimniekošanas maksas maksājumu
uzkrājumu;
2.3.nododamo ar dzīvojamo māju saistīto inventāru;
2.4.dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli.
3. Noteikt, ka dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņo pilnvarotā persona
[..] un apstiprina Alūksnes novada domes priekšsēdētājs.
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Par domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA komandējumu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumu Nr. 969 “Kārtība, kādā
atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 2. punktu, 8. punktu,
1. Komandēt domes priekšsēdētāju Arturu DUKULI 2019. gada 3. aprīlī uz Rīgu, lai

sn

piedalītos Vadītāju konferencē EBIT 2019.

2. Maksu par dalību konferencē 434,51 EUR (četri simti trīsdesmit četri euro 51 cents)

uk

apmaksāt pamatojoties uz iesniegto rēķinu.

3. Komandējuma izdevumus segt no deputātu un komisiju darba nodrošināšanai

al

paredzētajiem budžeta līdzekļiem.
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Par pirmpirkuma tiesībām
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Ņemot vērā:
1. likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktā noteikto funkciju
īstenošanas nepieciešamību, tas ir, gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana
un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
2. likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punktā noteikto funkciju
īstenošanas nepieciešamību, tas ir, gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem
noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un
audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un
audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);
3. to, ka nekustamais īpašums Glika ielā 8C, Alūksnē, Alūksnes novadā pieguļ
pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem Glika ielai 10 un Glika ielai,
Alūksnē, Alūksnes novadā,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 4. punktu,
21. panta pirmās daļas 17. punktu, 78. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30. pantu, kārtību, kāda noteikta Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.919
“Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”,
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, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. vidēja termiņa prioritāti - 8.3.
Pašvaldības iestāžu infrastruktūras uzlabošana, aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2018.gadam
102.punktu “Pašvaldības ēku pieejamības uzlabošana”,
1.

Izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Glika ielā 8C, Alūksnē, Alūksnes
novadā, kadastra numurs 3601 012 2209, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3601 012 2209, 1281 m2 platībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums
3601 012 2209 001, un divām palīgēkām, kadastra apzīmējumi 3601 012 2209 002, 3601
012 2209 003.

2.
3.

4.

5.
6.

Apstiprināt darījuma aktu pirmpirkuma tiesību izmantošanai (pielikumā).
Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem daļēju finansējumu 14 000 EUR
(četrpadsmit tūkstoši euro) apmērā un attiecināt to uz 066007 valdības funkciju kodu –
Alūksnes novada pašvaldības pirmpirkuma tiesības.
Pirmpirkuma tiesību realizēšanai finansējumu 17 000 EUR (septiņpadsmit tūkstoši euro)
apmērā nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2019.gadam ietvaros no valdības
funkciju koda 066007 “Alūksnes novada pašvaldības pirmpirkuma tiesības”.
Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekš minēto
līdzekļu pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.
Grāmatvedībai 10 (desmit) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas, pārskaitīt pirkuma
summu nekustamā īpašuma pārdevējam.
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e.
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Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu

al

uk

sn

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta “g” apakšpunktu, Ministru
kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no
pašvaldības budžeta” 6. punktu,
1. Apstiprināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma (turpmāk
– Pakalpojums) izmaksu vienai personai, kura saņem Pakalpojumu Alūksnes novada
Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrā „Pīlādži” (turpmāk – SAC “Pīlādži”)
713,41 EUR (septiņi simti trīspadsmit euro 41 cents) mēnesī.
2. Noteikt pašvaldībām savstarpējos norēķinus par Pakalpojumu SAC „ Pīlādži” mēnesī –
starpību starp noteikto vienas personas mēneša Pakalpojuma izmaksu un 90% no
personas pensijas, piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta līdz pilnai
šī lēmuma 1.punktā noteiktās maksas segšanai.
3. Ja persona, kura saņem pakalpojumu, ir deklarēta Alūksnes novadā un no savas pensijas,
piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta nesedz pilnu mēneša
pakalpojuma izmaksu, tad personai vai tās apgādniekam (apgādniekiem) noteikt
pakalpojuma maksu līdz 20% no šī lēmuma 1. punktā noteiktās maksas mēnesī,
piemērojot normatīvajos aktos paredzētos atvieglojumus
4. Alūksnes novada pašvaldībai segt starpību starp Pakalpojuma izmaksu vienai personai
SAC “Pīlādži” un personai vai tās apgādniekam (apgādniekiem) noteikto Pakalpojuma
maksu.
5. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 1. aprīlī.
Pielikumā:

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes SAC “Pīlādži”
uzturēšanas izmaksas aprēķins uz 2 (divām) lapām.
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LĒMUMS Nr.89

Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekli

sn

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 26. punktu,
Bāriņtiesu likuma 9. panta pirmo daļu un Alūksnes novada bāriņtiesas locekļa pretendentu
izvērtēšanas rezultātiem,

uk

Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekli no 2019. gada 1. aprīļa uz pieciem gadiem
ievēlēt Lieni ZIRDZIŅU, personas kods [..].
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