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

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
sēdes protokols Nr.5, 2.p.

lv

2019. gada 30. maijā
ALŪKSNES NOVADA DOMES

e.

LĒMUMS Nr. 141

sn

Par dzīvojamās mājas „Liepna 104”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā,
dzīvokļa īpašumam Nr. [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu
nodošanu īpašumā bez atlīdzības

al
uk

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
75. panta ceturto daļu, 23.02.1993. Alūksnes rajona paju sabiedrības „Liepna” vienošanos ar
[..] par dzīvokļa Nr. [..] “Liepnā 104”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā pirkšanu, un,
ņemot vērā [..] 02.05.2019. iesniegumu, kas 02.05.2019. saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/19/694 par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
1. Nodot īpašumā bez atlīdzības [..], personas kods [..], zemesgabala “Liepna 104”,
Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. [..], pie dzīvokļa
īpašuma Nr. [..] piederošās kopīpašuma 562/11427 domājamās daļas.
2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 562/11427 domājamo daļu
nodošanu bez atlīdzības [..] īpašumā tiek noslēgta viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
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sēdes protokols Nr.5, 3.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 142
Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Torņa ielā 1 – 8, Alūksnē,
Alūksnes novadā atsavināšanu

sn

e.

Izskatot dzīvokļa īrnieka ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma Torņa ielā 1 – 8, Alūksnē,
Alūksnes novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.05.2019. ar Nr.
ANP/1-24/19/704,
pamatojoties uz Civillikuma 927. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 2.
punktu un otro daļu, 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo un piekto daļu, 8. panta
trešo daļu, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, 45. panta ceturto daļu,
ņemot vērā Alūksnes novada bāriņtiesas 02.05.2019. apliecinātu vienošanos,

al
uk

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli
Torņa ielā 1 – 8, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 53,1m² un ar to saistītām
kopīpašuma 531/14694 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas.

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar dzīvokļa īpašuma tiesību
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, novērtēšanu un
atsavināšanas procesa veikšanu, sedz dzīvokļa īrnieks. Pēc dzīvokļa atsavināšanas
procesa pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus iekļaut dzīvokļa pirkuma līgumā
noteiktās cenas samaksā.
3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu Torņa ielā 1 – 8, Alūksnē,
Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.
4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt
atsavināšanas komisijai.

Domes priekšsēdētājs

Īpašumu

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA
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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 30. maijā

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

lv

LĒMUMS Nr. 143
Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3644 004 0272, “Stūrīši”, Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Stūrīši”, Annas
pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3644 004 0329, sastāvā esošu
neapbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3644 004 0272, par kuru Annas pagasta pārvalde 15.04.2009. noslēgusi
zemes nomas līgumu ar bijušo zemes lietotāju.
Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi,
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 nekustamo īpašumu –
neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3644 004 0272, “Stūrīši”, Annas
pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu bijušajam zemes lietotājam.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.

al
uk

1.

sn

e.

Izskatot bijušā zemes lietotāja pilnvarotās personas iesniegumu par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3644 004 0272, Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas
27.03.2019. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/19/424,
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, ņemot vērā Alūksnes
novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 12.04.2019. lēmumu Nr. ZK/1-8.11/19/120,

2.

3.

4.

Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr.5, 5.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 144

e.

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem
3644 001 0132, 3644 001 0133 un 3644 004 0248, “Vecgrēveles”, Annas pagastā,
Alūksnes novadā atsavināšanu

al
uk

sn

Izskatot bijušā zemes lietotāja pilnvarotās personas iesniegumu par zemes vienību ar
kadastra apzīmējumiem 3644 001 0132, 3644 001 0133 un 3644 004 0248, Annas pagastā,
Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 27.03.2019. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un
reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/19/424, 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, ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 12.04.2019.
lēmumu Nr. ZK/1-8.11/19/120,
1.

2.

3.

4.

Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Vecgrēveles”,
Annas pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3644 001 0166, sastāvā
esošas neapbūvētas, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 3644 001 0132, 3644 001 0133 un 3644 004 0248, par
kurām Annas pagasta padome 15.04.2009. noslēgusi zemes nomas līgumu ar bijušo
zemes lietotāju.
Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi,
īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības
vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienības
atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienību atsavināšanas procesa pabeigšanas,
minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā.
Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 3644 001 0132, 3644 001 0133 un 3644 004
0248, “Vecgrēveles”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu
bijušajam zemes lietotājam.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.

Domes priekšsēdētājs
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lv

LĒMUMS Nr. 145

e.

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem
3642 011 0136 un 3642 011 0126, “Jaunčiekuri”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā
atsavināšanu

Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Jaunčiekuri”,
Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3642 011 0136, sastāvā
esošas neapbūvētas, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 3642 011 0136 un 3642 011 0126, par kurām Alsviķu
pagasta padome 30.06.2009. noslēgusi zemes nomas līgumu ar bijušo zemes
lietotāju.
Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi,
īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības
vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienību
atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienību atsavināšanas procesa pabeigšanas,
minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā.
Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 3642 011 0136 un 3642 011 0126,
“Jaunčiekuri”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu
bijušajam zemes lietotājam.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.

al
uk

1.

sn

Izskatot bijušā zemes lietotāja iesniegumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem
3642 011 0136 un 3642 011 0126, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas
07.05.2019. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/19/698,
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, ņemot vērā Alūksnes
novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 13.05.2019. lēmumu Nr. ZK/1-8.11/19/136,

2.

3.

4.
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LĒMUMS Nr. 146
Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3676 004 0053, “Zīlītes”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

sn

e.

Izskatot bijušā zemes lietotāja iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3676 004 0053, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 07.05.2019. saņemts
Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/19/701, 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,

al
uk

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Zīlītes”, Mārkalnes
pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3676 004 0053, sastāvā esošu apbūvētu,
Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3676
004 0053, par kuru Mārkalnes pagasta padome 21.05.2009. noslēgusi zemes nomas
līgumu ar bijušo zemes lietotāju. Uz zemes vienības atrodas bijušā zemes lietotāja
tiesiskajā valdījumā esoša dzīvojamā māja.
2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi, īpašumu
tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda,
novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienības atsavināšanas
ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa pabeigšanas, minētos izdevumus
ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā.
3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 3676 004 0053, “Zīlītes”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā,
pārdodot par brīvu cenu bijušajam zemes lietotājam.
4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.
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sēdes protokols Nr.5, 8.p.
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LĒMUMS Nr. 147
Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas dabas gāzes sadales sistēmas Pededzes
pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

al
uk

sn

e.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, otro daļu, 4. panta pirmo
un otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 10. pantu, Enerģētikas likuma 22. pantu,
ņemot vērā akciju sabiedrības “GASO” 11.02.2019. iesniegumu Nr. 6-6-2/511 par
sadales gāzesvadiem Pededzes pagastā, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
12.02.2019. ar Nr. ANP/1-35/19/593, 07.05.2019. iesniegumu Nr. 6-6-2/1727 par dabasgāzes
sadales sistēmas atsavināšanu, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā ar
Nr. ANP/1-35/19/814,
Pededzes pagasta pārvaldes 14.05.2019. atzinumu Nr. PPP/1.5/19/30, kas saņemts un
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 14.05.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/1926, ka dabas gāzes
sadales sistēma nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai,
1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldībai piederošu dabas gāzes sadales
sistēmu Pededzes pagastā, Alūksnes novadā.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās
pirmpirkuma tiesības akciju sabiedrībai “GASO”, reģistrācijas numurs 40203108921.
3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.
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LĒMUMS Nr. 148
Par apbūves tiesības pieņemšanu

e.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, ar mērķi
nodrošināt brīvu piekļuvi publiskajai ūdenstilpei – Alūksnes ezeram, nodrošināt pieguļošo
teritoriju un komercdarbības attīstības iespējas,

sn

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” ietvaros īstenojamā Alūksnes novada pašvaldības projekta “Veselības
veicināšanas pakalpojumu centra izveide” realizēšanai pieņemt bezmaksas apbūves tiesības
publiskas lietošanas braucamā ceļa ar ceļa zemes nodalījuma joslu būvdarbiem, saskaņā ar
shēmām pielikumā:

al
uk

1. Nekustamā īpašuma “Jaunsētas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs
3696 008 0059, sastāvā esošās zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3696 008 0240,
daļā 0,01 ha platībā.
2. Nekustamā īpašuma “Līņi”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3696
008 0223, sastāvā esošajā zemes vienības daļā 0,40 ha platībā.
3. Nekustamā īpašuma “Ezerlīči”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs
3696 008 0216, sastāvā esošajā zemes vienības daļā 0,12 ha platībā.
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LĒMUMS Nr. 149
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts atradnei
“Silenieki”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā

al
uk

sn

e.

Alūksnes novada pašvaldībā 24.04.2019. un 07.05.2019. saņemti iesniegumi (reģistrēti
ar Nr. ANP/1-35/19/1654, ANP/1-35/19/1792), iesniedzējs – akciju sabiedrība „Latvijas valsts
meži”, vienotais reģistrācijas numurs LV40003466281, juridiskā adrese Vaiņodes iela 1, Rīga,
LV-1004, ar lūgumu izsniegt derīgo izrakteņu ieguves atļauju atradnei „Silenieki”,
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā. Izskatot iesniegumus un to pielikumus, konstatēts:
1. smilts atradne „Silenieki” atrodas nekustamā īpašuma „Valsts mežs
36560070035” (kadastra numurs 3656 007 0035), Jaunalūksnes pagastā,
Alūksnes novadā, sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3656
007 0035, kura īpašniece, saskaņā ar Valsts vienotās zemesgrāmatas datiem, ir
Zemkopības ministrija, vienotais reģistrācijas numurs LV90000064161,
2. saskaņā ar 18.05.2012. noslēgto valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgumu,
akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” pārvalda Zemkopības ministrijas
valdījumā un īpašumā esošās meža zemes,
3. pamatojoties uz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras
2008. gada 15. februārī izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu un pasi, ar
Alūksnes novada domes 2011. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 166 “Par bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu”, akciju sabiedrībai
“Latvijas valsts meži” izsniegta bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja
Nr.1 atradnei “Silenieki”, zemes vienības kadastra apzīmējums 3656 007 0035
(derīga līdz 2018. gada 14. februārim),
4. ir saņemta Valsts Vides dienesta derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus)
atradnes pases kopija (sastādīta 2019. gada 1. februārī, derīga līdz 2044. gada
31. janvārim) un derīgo izrakteņu ieguves limita kopija, Valsts vides dienesta
Madonas reģionālās vides pārvaldes izdoti tehniskie noteikumi
Nr. MA19TN0093,
5. pašvaldībai sniegta informācija par personālu, tā kvalifikāciju un karjera izstrādes
darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu,
6. atradnei 1988.-1989. gadā veikta ģeoloģiskā izpēte, 2018. gadā atlikušo krājumu
aprēķins, tās detalitāte atbilst N kategorijas derīgo izrakteņu krājumiem,
7. saskaņā ar 2019. gada 1. februāra Valsts vides dienesta izsniegto derīgo izrakteņu
ieguves limitu, derīgo izrakteņu atradnes “Silenieki” licences laukumā drīkst
iegūt 367,30 tūkst. m³ smilts,

8. saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem
Nr.14/2015 „Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam,
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, Jaunalūksnes
pagasta teritorijas funkcionālā zonējuma karti, atradne “Silenieki” atrodas
rūpnieciskās apbūves teritorijā R1. Saskaņā ar Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu un grafiskās daļas 732.1. apakšpunktu, šajā teritorijā
galvenais izmantošanas veids ir derīgo izrakteņu ieguve.

sn

e.

lv

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 11. punktu, likuma
„Par zemes dzīlēm” 4. panta piektās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 2012. gada 21. augusta
noteikumu Nr. 570 “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 87. 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,
1. Izsniegt akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži”, vienotais reģistrācijas numurs
LV40003466281, juridiskā adrese juridiskā adrese Vaiņodes iela 1, Rīga, LV1004, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr. 3/2019 smilts ieguvei
smilts atradnē „Silenieki”, kas atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
3656 007 0035.
2. Noteikt atļaujas derīguma termiņu līdz Valsts vides dienesta izsniegtā derīgo
izrakteņu limitā norādītajam termiņam – 2044. gada 31. janvārim.
3. Apstiprināt bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju Nr. 3/2019 (pielikumā) un
tās pielikumus: 1. pielikums - „Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi”,
2. pielikums - „Smilts atradnes “Silenieki” derīgo izrakteņu ieguves atļaujas
laukuma izvietojuma plāns” un 3. pielikums - „Derīgo izrakteņu ieguves limits”.
4. Atļauju izsniegt pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas no Iesniedzēja par valsts
nodevas 142,29 euro iemaksu pašvaldības budžetā.
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Lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV- 4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

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 30. maijā

sēdes protokols Nr.5, 11.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 150
Par grozījumiem Pededzes pamatskolas nolikumā

e.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Izglītības
likuma 22. panta pirmo daļu,

sn

Izdarīt grozījumu Pededzes pamatskolas nolikumā Nr. 5/2016 (apstiprināts ar Alūksnes
novada domes 22.12.2016. lēmumu Nr. 422 (sēdes protokols Nr. 20, 5.p.), papildinot to ar
9.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
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“9.4. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
(kods 21015611).”
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 151
Par grozījumu Alūksnes novada domes 2018. gada 20. decembra lēmumā Nr. 457

e.

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, Izglītības
likuma 26. panta 4. punktu,

sn

Ņemot vērā Liepnas vidusskolas 2019. gada 23. aprīļa vēstuli Nr. LVSK/1.8/19/55 ,,Par
Liepnas vidusskolas nosaukuma maiņu”, reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 23.04.2019. ar
Nr. ANP/1-42/19/1629,
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Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 2018. gada 20. decembra lēmumā Nr. 457
,,Par Liepnas vidusskolas reorganizāciju” (sēdes protokols Nr.18, 14.p.): aizstāt 1. punktā
vārdus “Liepnas pamatskola” ar vārdiem “Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola”.
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 152
Par Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

e.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Izglītības
likuma 22. panta pirmo daļu, ņemot vērā Alūksnes novada domes 20.12.2018. lēmumu Nr. 457
“Par Liepnas vidusskolas reorganizāciju”, sēdes protokols Nr. 18, 14. punkts,

sn

1. Apstiprināt Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas nolikumu (pielikumā uz 6 lapām).
2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 1. augustā.
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LĒMUMS Nr. 153
Par darba attiecību izbeigšanu ar E.KUBULNIECI

e.

Izskatot Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītājas Evijas
KUBULNIECES iesniegumu par atbrīvošanu no Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes
“Saulīte” vadītāja amata, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 2019. gada 8. maijā ar
Nr. ANP/1-42/19/1817,

sn

pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Izglītības
likuma 17. panta trešās daļas 2. punktu, Darba likuma 100. panta ceturto daļu,
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1. Atbrīvot 2019.gada 31.maijā no Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”
vadītāja amata Eviju KUBULNIECI.
2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt E.KUBULNIECES
atbrīvošanu Darba likumā noteiktajā kārtībā.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 154
Par dalības maksu velobraucienam „Līkloči papardēs 2019”

sn

e.

Ar mērķi – nodrošināt velobrauciena „Līkloči papardēs 2019” pilnvērtīgu norisi,
atbilstoši tā nolikumam un organizatoru sastādītai tāmei, ņemot vērā Maksas pakalpojumu
izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167 un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “g” apakšpunktu,

al
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Apstiprināt dalības maksu Ilzenes pagasta pārvaldes struktūrvienības „Sporta, kultūras,
interešu izglītības un mūžizglītības centra „Dailes”” organizētajā velobraucienā „Līkloči
papardēs 2019”:
1. bērnam no 7 līdz 12 gadu vecumam, piedaloties individuāli – 1,00 EUR apmērā (dalības
maksa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli);
2. bērnam no 13 gadu vecuma, jaunietim un pieaugušajam, piedaloties individuāli 2,00 EUR apmērā (dalības maksa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli);
3. sporta klases dalībniekam, piedaloties individuāli - 5,00 EUR apmērā (dalības maksa
nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli);
4. komandai (ne mazāk kā 4 dalībnieki) - 7,00 EUR apmērā (dalības maksa nav apliekama
ar pievienotās vērtības nodokli);
5. bērnam līdz 6 gadu vecumam, piedaloties individuāli, dalības maksu nepiemēro;
6. dalībniekam no 60 gadu vecuma, piedaloties individuāli, dalības maksu nepiemēro.
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 155
Par dalības maksu apvidus šķēršļu skrējienam „Stipro skrējiens Ilzenē 2019”

sn
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Ar mērķi nodrošināt apvidus šķēršļu skrējiena „Stipro skrējiens Ilzenē 2019” pilnvērtīgu
norisi atbilstoši tā nolikumam un organizatoru sastādītai tāmei,
ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu
apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora
22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g)
apakšpunktu,

al
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Apstiprināt dalības maksu Ilzenes pagasta pārvaldes struktūrvienības „Sporta, kultūras,
interešu izglītības un mūžizglītības centra „Dailes”” organizētajā apvidus šķēršļu skrējienā
„Stipro skrējiens Ilzenē 2019”:
1. dalībniekiem no 18 gadu vecuma piedaloties individuāli 8,00 EUR apmērā (dalības
maksa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli);
2. dalībniekiem no 14 līdz 17 gadu vecumam piedaloties individuāli 5,00 EUR apmērā
(dalības maksa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli);
3. dalībniekiem no 8 līdz 13 gadu vecumam piedaloties individuāli 3,00 EUR apmērā
(dalības maksa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli);
4. komandai (ne mazāk kā 4 dalībnieki no 18 gadu vecuma) 25,00 EUR apmērā (dalības
maksa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli);
5. komandai (ne mazāk kā 4 dalībnieki no 14 - 17 gadu vecumam) 16,00 EUR apmērā
(dalības maksa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli).

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 156
Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu

e.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta “g” apakšpunktu, Ministru
kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no
pašvaldības budžeta” 6. punktu,

al
uk
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1. Apstiprināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma (turpmāk
– Pakalpojums) izmaksu vienai personai, kura saņem Pakalpojumus Alūksnes novada
Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrā „Alūksne” (turpmāk – SAC “Alūksne”)
540,85 EUR (pieci simti četrdesmit euro 85 centi) mēnesī.
2. Noteikt pašvaldībām savstarpējos norēķinus par Pakalpojumu SAC „Alūksne” 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 Alūksnes novada pašvaldības vai citās ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijās, 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 “Alūksne” un personai vai tās apgādniekam (apgādniekiem) noteikto Pakalpojuma
maksu.
5. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 1. jūnijā.
6. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 22.02.2018. lēmumu Nr. 52 „Par
sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu” (sēdes protokols Nr. 3,
10. punkts).

Pielikumā: Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes SAC “Alūksne”
uzturēšanas izmaksas aprēķins uz 2 (divām) lapām.
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 157
Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes
uzlabošanas mērķprogrammu 2019. gadam
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Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada domes 25.01.2018. noteikumiem
Nr.1/2018 „Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes
uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2021. gadam”, Kalncempju pagasta pārvaldes 08.05.2019.
iesniegumu Nr. KPP/1-5/19/11, Ziemera pagasta pārvaldes 07.05.2019. iesniegumu
Nr. ZIPP/1-5/19/15, Liepnas pagasta pārvaldes 09.05.2019. iesniegumu Nr. LPP/1-5/19/27,
Veclaicenes pagasta pārvaldes 14.05.2019. iesniegumu Nr. VPP/1-5/19/20, Alūksnes novada
attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 8.3. punktu, Investīciju plāna
2015.-2019. gadam 11.2., 50., 62.2., 79., 75.3. punktu, un saskaņā ar domes priekšsēdētāja
13.05.2019. rīkojumu Nr. ANP/1-6/19/137 „Par komisijas izveidošanu” izveidotās vērtēšanas
komisijas par finansējuma sadali 2019. gadā Alūksnes novada teritoriālo vienību infrastruktūras
un vides kvalitātes uzlabošanas projektiem 14.05.2019. lēmumu,
1. Atbalstīt šādus Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides
kvalitātes uzlabošanas projektus:
1.1. Kalncempju pagasta pārvaldes projektu „Pagasta autoceļu posmu remontdarbi” ar
indikatīvo summu līdz 7 000 EUR (septiņi tūkstoši euro);
1.2. Ziemera pagasta pārvaldes projektu „Ziemeru pamatskolas sporta laukuma
pārbūve” ar indikatīvo summu līdz 40 000 EUR (četrdesmit tūkstoši euro);
1.3. Liepnas pagasta pārvaldes projekta „Aktīvās atpūtas vietas “Saidupe” estrādes
pārbūve pasākumu kvalitātes uzlabošanai” līdzfinansēšanu un teritoriju labiekārtošanu
(bruģēšanu) pie ģimenes ārsta prakses vietas Liepnas pagastā un Liepnas vidusskolas
multifunkcionālās sporta zāles ar kopējo indikatīvo summu līdz 40 000 EUR (četrdesmit
tūkstoši euro);
1.4. Veclaicenes pagasta pārvaldes projektu – remontdarbus un apkures sistēmas
pilnveidošanu ēkā “Vaiņagos”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, aizsargājamo ainavu
apvidus “Veclaicene” (t.sk. Ievas ezera krasta) teritorijas infrastruktūras pilnveidošanu
ar indikatīvo summu līdz 40 000 EUR (četrdesmit tūkstoši euro);
2. Pēc iepirkuma procedūras rezultātu izziņošanas, projektu iesniedzējiem informēt Alūksnes
novada pašvaldību par precizēto finansējuma apmēru, nepārsniedzot 1.punktā noteikto
indikatīvo summu, un projekta īstenošanā iesaistīto konkrēto pašvaldības iestādi.

3. Projektu iesniedzēji var uzsākt īstenot projektu pēc iepirkuma procedūras rezultātu
izziņošanas un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas saskaņojuma saņemšanas.
4. Finanšu nodaļai nodrošināt finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta grozījumos
pēc šī lēmuma 2. un 3. punktā minētās informācijas saņemšanas.
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 158
Par grozījumu Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr. 439
“Par projektu “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada administratīvajā ēkā””

sn

e.

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, aktualizētā Investīciju plāna
2015.-2019. gadam 99.1. punktu un projekta īstenošanas laikā radušos nepieciešamību veikt
izmaiņas paredzētajos būvdarbos,

al
uk

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr. 439 “Par projektu
“Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada administratīvajā ēkā”” (turpmāk – Lēmums)
un izteikt Lēmuma 2. punktu šādā redakcijā:
,, 2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 2 651 905,78 EUR (divi miljoni seši simti
piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti pieci euro 78 centi), ko sastāda:
2.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 309 000 EUR (trīs simti deviņi
tūkstoši euro);
2.2. valsts budžeta dotācija 16 358,83 EUR (sešpadsmit tūkstoši trīs simti
piecdesmit astoņi euro 83 centi);
2.3. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 2 326 546,95 EUR (divi miljoni trīs
simti divdesmit seši tūkstoši pieci simti četrdesmit seši euro 95 centi).”
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 159
Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem

Nodrošināt finansējumu 122 548 EUR (viens simts divdesmit divi tūkstoši pieci simti
četrdesmit astoņi euro) Veselības veicināšanas pakalpojuma centra projektēšanai un
būvprojekta ekspertīzei, tajā skaitā:
1.1. izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 72 548,00 EUR
(septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti četrdesmit astoņu euro) apmērā,
1.2. pārkārtot apstiprinātā budžeta ietvaros finansējumu 50 000 EUR (piecdesmit tūkstošu
euro) apmērā.
Minētos izdevumus attiecināt uz 074501 valdības funkciju kodu – Veselības veicināšanas
pakalpojuma centrs.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
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Ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā
Investīcijas plāna 2015.-2019. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 25.04.2019.
lēmumu Nr. 121 (sēdes protokols Nr. 4, 33. punkts), 24.punktu, Alūksnes novada domes
Finanšu komitejas 23.05.2019. lēmumu (sēdes protokols Nr. 6, 26. punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta
pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada
pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr.4/2010 „Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas
procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada administratīvajām teritorijām” 1.2. punktu,

2.
3.
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LĒMUMS Nr. 160
Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
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Izskatot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 08.05.2019. iesniegumu Nr. AVG/114/19/70, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.05.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/1803,
ņemot vērā Alūksnes novada izglītības attīstības programmas 2016.-2020. gadam, kas
apstiprināta ar Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr. 103 (sēdes protokols Nr. 5,
37. punkts), Izglītības attīstības programmā paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna
1.1.1. apakšpunktu un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 23.05.2019. lēmumu (sēdes
protokols Nr. 6, 26. punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta
pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu un
30. pantu,
1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem finansējumu 6 000 EUR (sešu tūkstošu euro) apmērā Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta viena divistabu dzīvojamā bloka kosmētiskajam
remontam un mēbeļu iegādei.
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 092140 valdības funkciju kodu - Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas internāts.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
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LĒMUMS Nr. 161
Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem

al
uk

sn

e.

Izskatot Strautiņu pamatskolas 13.05.2019. iesniegumu Nr. SPSK/1-11/19/38, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 13.05.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/1901,
ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības
plāna 2015.-2017. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu
Nr. 16 (sēdes protokols Nr. 2, 13. punkts), 2.2. punktu, Alūksnes novada izglītības attīstības
programmas 2016.-2020. gadam, kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 24.03.2016.
lēmumu Nr. 103 (sēdes protokols Nr. 5, 37. punkts), Izglītības attīstības programmā paredzēto
uzdevumu un pasākumu plāna 1.1.1. apakšpunktu un Alūksnes novada domes Finanšu
komitejas 23.05.2019. lēmumu (sēdes protokols Nr. 6, 26. punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta
pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr. 4/2010
„Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada
administratīvajām teritorijām” 1.2. punktu,
1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 5 082,00 EUR
(piecu tūkstošu astoņdesmit divu euro) apmērā Strautiņu pamatskolai būvprojekta
“Strautiņu pamatskolas ēkas konstrukciju pastiprināšana” ekspertīzei.
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 092210 valdības funkciju kodu – Strautiņu pamatskola.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
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LĒMUMS Nr. 162
Par projektu „Bērnu rotaļu laukuma papildināšana un teritorijas labiekārtošana
Zeltiņos”

sn

e.

Izskatot biedrības „Zeltiņu Namsaimnieks” (reģistrācijas Nr.40008191441) 15.05.2019.
iesniegumu
Nr. 1,
reģistrētu
Alūksnes
novada
pašvaldībā
16.05.2019.
ar
Nr. ANP/1- 41/19/1971 par līdzfinansējumu, 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”
1.4.5.apakšpunktu, 1.8. punktu un 1.9.1. apakšpunktu,

al
uk

1. Atbalstīt biedrības „Zeltiņu Namsaimnieks” (reģistrācijas Nr. 40008191441)
piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(turpmāk - ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam
apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projektu
„Bērnu rotaļu laukuma papildināšana un teritorijas labiekārtošana Zeltiņos” (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 „Zeltiņu Namsaimnieks” par projekta
realizāciju.
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LĒMUMS Nr. 163
Par projektu “Rotaļu laukuma izveide Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā”
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Izskatot Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 13.05.2019. iesniegumu Nr. JLPP/1-5/19/21, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 13.05.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/1878,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta
pirmās daļas 23. un 27. punktu, 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.590
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 49. punktu,
Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna, kas apstiprināts
ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr. 16 (sēdes protokols Nr. 2, 13. punkts)
4.3. punktu un Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētais Investīciju
plāna 2015.-2019. gadam aktualizācijas, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes
25.04.2019. lēmumu Nr.121 (sēdes protokols Nr. 4, 33. punkts) 82. punktu,

1. Iesniegt projekta „Rotaļu laukuma izveide Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā”
iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšprogrammas
19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
projektu konkursam.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 15480,87 EUR (piecpadsmit tūkstoši četri simti
astoņdesmit euro 87 centi), ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb
13932,78 EUR (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit divi euro 78 centi),
2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām jeb
1548,09 EUR (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit astoņi euro 9 centi).
3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
1548,09 EUR (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit astoņi euro 9 centi) apmērā no Alūksnes
novada pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem.
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes,
Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu vadītāju Ivetu VĀRTUKAPTEINI.
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 164
Par projektu “Aktīvās atpūtas vietu pilnveidošana un labiekārtošana Alsviķos”
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Izskatot Alsviķu pagasta pārvaldes 16.05.2019 iesniegumu Nr. APP/1.5/19/45, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 16.05.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/1993,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta
pirmās daļas 23. un 27. punktu, 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 590
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 49. punktu,
Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna, kas apstiprināts
ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr. 16 (sēdes protokols Nr. 2, 13. punkts)
4.3. punktu un Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizēto Investīciju
plānu 2015.-2019. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 25.04.2019. lēmumu
Nr. 121, 53.3. punktu,
1. Iesniegt projekta “Aktīvās atpūtas vietu pilnveidošana un labiekārtošana Alsviķos”
iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(turpmāk - ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
apakšpasākumā 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” projektu konkursam.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 25 253,80 EUR (divdesmit pieci tūkstoši divi
simti piecdesmit trīs euro 80 centi), ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb
22 728,42 EUR (divdesmit divi tūkstoši septiņi simti divdesmit astoņi euro
42 centi),
2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām jeb
2525,38 EUR (divi tūkstoši pieci simti divdesmit pieci euro 38 centi).
3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
2525,38 EUR (divi tūkstoši pieci simti divdesmit piecu euro 38 centu) apmērā no
Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem.
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvalžu
vadītāju Ingrīdu SNIEDZI.
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 30. maijā

sēdes protokols Nr.5, 27.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 165
Par projektu „Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana un pilnveidošana Jaunannā
sportam un atpūtai”

al
uk

sn

e.

Izskatot Jaunannas pagasta pārvaldes 16.05.2019. iesniegumu Nr. JNPP/1-5/19/10, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 16.05.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/1988,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta
pirmās daļas 23. un 27. punktu, 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 590
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 49. punktu,
Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna, kas apstiprināts
ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.16 (sēdes protokols Nr. 2, 13. punkts)
4.3. punktu un Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizēto Investīciju
plānu 2015.-2019. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 25.04.2019. lēmumu
Nr. 121, 53.4. punktu,
1. Iesniegt projekta „Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana un pilnveidošana Jaunannā
sportam un atpūtai” iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam apakšprogrammas 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu konkursam.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 22 596,72 EUR (divdesmit divi tūkstoši pieci
simti deviņdesmit seši euro 72 centi), ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb
20 337,05 EUR (divdesmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi euro 5 centi),
2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām jeb
2259,67 EUR (divi tūkstoši divi simti piecdesmit deviņi euro 67 centi).
3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
2259,67 EUR (divi tūkstoši divi simti piecdesmit deviņu euro 67 centu) apmērā no
Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem.
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Kalncempju, Annas un Jaunannas pagastu
pārvalžu vadītāju Vēsmu ČUGUNOVU.

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 30. maijā

sēdes protokols Nr.5, 28.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 166
Par projektu “Ģimeņu atpūtas vietas ierīkošana Pededzes pagastā”

al
uk

sn

e.

Izskatot Pededzes pagasta pārvaldes 17.05.2019. iesniegumu Nr. PPP/1.5/19/31, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 17.05.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/1999,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 6. punktu, 21. panta
pirmās daļas 23. un 27. punktu, 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 590
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 49. punktu,
Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna, kas apstiprināts
ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr. 16, 7.2. punktu un Alūksnes novada
attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2019. gadam, kas
apstiprināts ar Alūksnes novada domes 25.04.2019. lēmumu Nr.121, 79. punktu,
1. Iesniegt projekta „Ģimeņu atpūtas vietas ierīkošana Pededzes pagastā” iesniegumu
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA)
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšprogrammas
19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
projektu konkursam.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 29 644,04 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši seši
simti četrdesmit četri euro 4 centi), ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb
26 679,64 EUR (divdesmit seši tūkstoši seši simti septiņdesmit deviņi euro
64 centi),
2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām jeb
2964,40 EUR (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri euro 40 centi).
3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
2964,40 EUR (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri euro 40 centi) no Alūksnes
novada pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem.
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu
vadītāju Daigu VĪTOLU.

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 30. maijā

sēdes protokols Nr.5, 29.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 167
Par projektu „Dabas tūrisma attīstība aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene””

al
uk

sn

e.

Izskatot Ziemera pagasta pārvaldes 16.05.2019. iesniegumu Nr. ZIPP/1-5/19/17, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 16.05.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/1998,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 6. punktu,
21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu, 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumu
Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai
apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”” 49. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā
Rīcības plāna, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr. 16 (sēdes
protokols Nr. 2, 13. punkts) 4.3. punktu un Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.
aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2019. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes
25.04.2019. lēmumu Nr.121 (sēdes protokols Nr. 4, 33. punkts) 75.3. punktu,

1. Iesniegt projekta „Dabas tūrisma attīstība aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene””
iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšprogrammas
19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
projektu konkursam.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 30847,30 EUR (trīsdesmit tūkstoši astoņi simti
četrdesmit septiņu euro 30 centu) apmērā, tajā skaitā projekta:
2.1.attiecināmās izmaksas 22135,87 EUR (divdesmit divi tūkstoši viens simts trīsdesmit
pieci euro 87 centi), ko sastāda ELFLA finansējums 90% apmērā un Alūksnes novada
pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā jeb 2459,54 EUR (divi tūkstoši četri simti
piecdesmit deviņi euro 54 centi);
2.2.neattiecināmās izmaksas 6251,89 EUR (seši tūkstoši divi simti piecdesmit viens euro
89 centi).
3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
8711,43 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti vienpadsmit euro 43 centu) apmērā no Alūksnes
novada pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem.
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu
pārvalžu vadītāju Ivetu VĀRTUKAPTEINI.
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 30. maijā

sēdes protokols Nr.5, 30.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 168
Par projektu „Teritorijas labiekārtošana un vides pieejamības nodrošināšana “Muižā
1”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā”

sn

e.

Izskatot Liepnas pagasta pārvaldes 16.05.2019. iesniegumu Nr. LPP/1.5/19/29 par
līdzfinansējuma piešķiršanu projektam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu un Alūksnes novada attīstības
programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017. gadam 7.2. punktu,
13.10.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 49. punktu,

al
uk

1. Iesniegt projekta „Teritorijas labiekārtošana un vides pieejamības nodrošināšana “Muižā
1”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā” (turpmāk – projekts) iesniegumu Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” atklātajam projektu konkursam.
2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 8 000,00 EUR (astoņi tūkstoši euro),
ko sastāda paredzamais ELFLA finansējums 90 % apmērā jeb 7 200,00 EUR (septiņi
tūkstoši divi simti euro) un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā
jeb 800,00EUR (astoņi simti euro) no projekta kopējām izmaksām.
3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
800,00 EUR (astoņi simti euro) no pašvaldības 2019. un 2020. gada budžeta līdzekļiem.
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Liepnas un Mālupes pagastu pārvalžu vadītāju
Ivetu PRIEDI.

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 30. maijā

sēdes protokols Nr.5, 31.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 169
Par projektu „Sporta infrastruktūras uzlabošana Mālupes sporta zāles ēkā”

sn

e.

Izskatot Mālupes pagasta pārvaldes 16.05.2019. iesniegumu Nr. MLPP/1.5/19/34 par
līdzfinansējuma piešķiršanu projektam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 6. punktu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu un Alūksnes novada attīstības
programmas 2011.-2017. aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2019. gadam 50.2. punktu,
13.10.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 49. punktu,

al
uk

1. Iesniegt projekta ,,Sporta infrastruktūras uzlabošana Mālupes sporta zāles ēkā” (turpmāk
– projekts) iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma
19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atklātajam projektu konkursam.
2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 15 000 EUR (piecpadsmit tūkstoši
euro) apmērā, ko sastāda paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā jeb 13 500 EUR
(trīspadsmit tūkstoši pieci simti euro) un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums
10% apmērā jeb 1 500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro) no projekta kopējām
izmaksām.
3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā no pašvaldības 2019. gada
budžeta līdzekļiem. Izmaksas, kas pārsniegs projekta kopējās izmaksas, segt no
Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes
uzlabošanas mērķprogrammas 2019. un 2020. gada līdzekļiem.
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Liepnas un Mālupes pagastu pārvalžu vadītāju
Ivetu PRIEDI.

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 30. maijā

sēdes protokols Nr.5, 32.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 170
Par projektu “Sisenīša ezera teritorijas labiekārtošana”

sn

e.

Izskatot Jaunalūksnes pagasta pārvaldes 16.05.2019. iesniegumu Nr. JPP/1-5/19/18,
reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 16.05.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/1992, un pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un
27. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna
2015.-2017. gadam 7.2. punktu, Investīciju plāna 2015.-2019. gadam 79.9. punktu, 2015. gada
13. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 49. punktu,

al
uk

1. Iesniegt projekta “Sisenīša ezera teritorijas labiekārtošana” iesniegumu Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA)
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšprogrammas
19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atklātajam projektu
konkursam.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 18113,08 EUR (astoņpadsmit tūkstoši viens
simts trīspadsmit euro 8 centi), ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb
16199,60 EUR (sešpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit deviņi euro
60 centi);
2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām
jeb 1799,95 EUR (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit deviņi euro
95 centi) un neattiecināmās izmaksas 113,53 EUR (viens simts trīspadsmit
euro 53 centi).
3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes
novada pašvaldības līdzfinansējumu 1913,48 EUR (viens tūkstotis deviņi simti
trīspadsmit euro 48 centu) apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada
budžeta līdzekļiem.
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu
vadītāju Intu CINGLERI.

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
2019. gada 30. maijā

sēdes protokols Nr.5, 33.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 171
Par projektu “Iepazīstot ezeru mantojumu Igaunijā un Latvijā – dabā un muzejos”

e.

Ņemot vērā izsludināto Igaunijas - Latvijas 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,

al
uk

sn

1. Atbalstīt Alūksnes novada pašvaldības piedalīšanos sadarbības partnera statusā
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Iepazīstot ezeru
mantojumu Igaunijā un Latvijā – dabā un muzejos/ Ezeru Mantojums” (“Explore the
lake heritage in Estonia and Latvia - on site and in museums/LakeHeritage”).
2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas Alūksnes novada pašvaldībai līdz
215 000 EUR (divi simti piecpadsmit tūkstoši euro), t.sk. pašvaldības
līdzfinansējumu indikatīvi līdz 32 250 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši divi simti
piecdesmit euro).
3. Projekta atbalsta gadījumā Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu paredzēt
no pašvaldības 2020., 2021. un 2022. gada budžeta līdzekļiem.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2019. gada 30. maijā

sēdes protokols Nr.5, 34.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
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LĒMUMS Nr. 172

al
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sn

e.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu

Satur personas datus

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2019. gada 30. maijā

sēdes protokols Nr.5, 35.p.

lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 173

al
uk
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e.

Par atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu

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
2019. gada 30. maijā

sēdes protokols Nr.5, 36.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 174

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 „Par amata vietām un
atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”
Izskatot pašvaldības aģentūras “SPODRA” 16.04.2019. iesniegumu Nr. SPO/1-5/19/37
“Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” darbinieku amatu sarakstā”,
kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 16.04.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/1572,
ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 23.05.2019. lēmumu (sēdes
protokols Nr. 6, 24. 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,

13./I

9329 09

1

1

[..]

1,0

Mēnešalga, EUR

Palīgstrādnieks

Profesiju
klasifikatora
kods

Darba slodze

19.1

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Amatalga, EUR

Amata
nosaukums

Kategorija

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

Ar 2019. gada 1. jūniju izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā
Nr. 15 „Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”:
1. Pašvaldības aģentūrai “SPODRA” (21. pielikums):
1.1. 9. pozīcijas amata vienībai – dārznieks (sezonas), svītrot vārdu un iekavas
“(sezonas)”,
1.2. izveidot jaunu amata vienību – palīgstrādnieks, izsakot 19.1. pozīciju šādā redakcijā:

1.3. likvidēt amatu vienības – kurinātājs (sezonas, summētais darba laiks)* 2018./2019.
gadu apkures sezonai, izslēdzot 25. pozīciju.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2019. gada 30. maijā

sēdes protokols Nr.5, 37.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 175
Par aizņēmumu projekta Nr. LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/
“630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings” īstenošanai

al
uk

sn

e.

Ņemot vērā Alūksnes novada domes 26.07.2018. lēmumu Nr. 266 “Par Latvijas –
Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu” (sēdes protokols Nr. 9, 15.punkts) un
tā grozījumu, 28.03.2019. noslēgto līgumu par projekta īstenošanu, kas reģistrēts Alūksnes
novada pašvaldībā 30.04.2019. ar Nr. ANP/1-45.3/19/69, un nepieciešamību nodrošināt
projekta līdzfinansēšanu un priekšfinansēšanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par valsts budžetu 2019. gadam” 15. panta pirmās daļas
1. 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. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteiktajiem
aizņēmuma procentiem Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta
Nr. LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/ “630 Versts Full of
Feelings/Versts of Feelings” īstenošanai līdz 212 856,72 EUR (divi simti divpadsmit
tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši euro 72 centi), ar tā izņemšanu vidējā termiņā, ar
aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2021. gada marta līdz 2029. gada
decembrim (ieskaitot).
2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp.
Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr.5, 38.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 176
Par Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada konsolidētā budžeta izpildes
apstiprināšanu

e.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un
Alūksnes novada domes 25.04.2019. lēmumu Nr.139 “Par Alūksnes novada pašvaldības
2018. gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr. 4, 52. punkts),

sn

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada konsolidētā budžeta izpildi:
1. Pamatbudžets

3 363 824 EUR

al
uk

1.1. Naudas līdzekļu atlikumu 2018. gada sākumā

1.2. 2018. gada ieņēmumus un ārējo finansēšanu
28 117 726 EUR
no kā:
1.2.1. nodokļu ieņēmumus
8 264 555 EUR
1.2.2. nenodokļu ieņēmumus
425 070 EUR
1.2.3. no valsts budžeta daļēji finansēto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu
transfertus
12 838 EUR
1.2.4. valsts budžeta transfertus
12 039 072 EUR
1.2.5. pašvaldību budžeta transfertus
147 883 EUR
1.2.6. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
1 004 735 EUR
1.2.7. saņemtos aizņēmumus no Valsts kases
6 223 573 EUR
1.3. 2018. gada izdevumus, aizdevumu atmaksas un ārējo finansēšanu
no kā:
1.3.1. budžeta izdevumus atbilstoši funkcionālajām kategorijām
1.3.2. atmaksātos aizņēmumus no Valsts kases
1.3.3. pamatkapitāla palielināšana
1.4. Naudas līdzekļu atlikumu 2018. gada beigās

27 780 667 EUR
25 563 525 EUR
1 873 886 EUR
343 256 EUR
3 700 883 EUR

2. Speciālais budžets
2.1. Naudas līdzekļu atlikumu 2018. gada sākumā

307 473 EUR

2.2. 2018. gada ieņēmumus
no kā:
2.2.1. nodokļu ieņēmumus
2.2.2. valsts budžeta transfertus

670 663 EUR

2.3. 2018. gada izdevumus
no kā:
2.3.1. budžeta izdevumus atbilstoši funkcionālajām kategorijām

634 071 EUR

2.4. Naudas līdzekļu atlikumu 2018. gada beigās

344 065 EUR

44 940 EUR
625 723 EUR

634 071 EUR

3. Ziedojumi un dāvinājumi
3.1. Naudas līdzekļu atlikumu 2018. gada sākumā
3.2. 2018. gada ieņēmumus
no kā:
3.2.1. ziedojumi un dāvinājumi

24 021 EUR

lv

8 045 EUR
8 045 EUR

10 309 EUR

3.4. Naudas līdzekļu atlikumu 2018. gada beigās

21 757 EUR

sn

e.

3.3. 2018. gada izdevumus
no kā:
3.3.1. budžeta izdevumus atbilstoši funkcionālajām kategorijām

10 309 EUR

4. Citu budžetu līdzekļi
51 002 EUR

4.2. 2018. gada ieņēmumus
no kā:
4.2.1. konkursa vai izsoles drošības nauda
4.2.2. pansionātos dzīvojošo pensijas

84 629 EUR

4.3. 2018. gada izdevumus
no kā:
4.3.1. konkursa vai izsoles drošības nauda
4.3.2. pansionātos dzīvojošo pensijas

109 003 EUR

4.4. Naudas līdzekļu atlikumu 2018. gada beigās

26 628 EUR

al
uk

4.1. Naudas līdzekļu atlikumu 2018. gada sākumā

Domes priekšsēdētājs

84 574 EUR
55 EUR

108 922 EUR
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sēdes protokols Nr.5, 39.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 177

e.

Par saistošo noteikumu Nr. 8/2019
„Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 7/2019 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”” izdošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu un 46.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,

al
uk

Domes priekšsēdētājs

sn

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8/2019 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes
2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2019 „Par Alūksnes novada pašvaldības
budžetu 2019. gadam”” un to paskaidrojuma rakstu.
A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2019. gada 30. maijā

sēdes protokols Nr.5, 40.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 178
Par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu

sn

e.

Ņemot vērā Alūksnes novada domes priekšsēdētāja Artura DUKUĻA 2019. gada
29. aprīļa iesniegumu Alūksnes novada domei, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības
kancelejā 2019. gada 29. aprīlī ar Nr. ANP/1-47/19/1696, par atvaļinājuma piešķiršanu,
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
41. panta pirmo daļu, Darba likuma 149. panta pirmo daļu un otro daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,

al
uk

1. Arturam DUKULIM, Alūksnes novada domes priekšsēdētājam, piešķirt daļu ikgadējā
atvaļinājuma - divas kalendāra nedēļas, laikā no 2019. gada 3. jūnija līdz 2019. gada
17. jūnijam, un vienu kalendāra nedēļu, laikā no 2019. gada 29. jūlija līdz 2019. gada
4. augustam, par laika periodu no 20.06.2018. līdz 19.06.2019.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 179
Par projektu “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide”

al
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e.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2., 6. un 10. punktu,
21. panta pirmās daļas 23. punktu, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 21.04.2018.
uzaicinājumu iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā projektu iesniegumus,
Ministru kabineta 01.06.2016. rīkojuma Nr. 310 “Par 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai
un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” un 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” plānoto finansējuma apmēru un iznākuma rādītājiem otrajai projektu
iesniegumu atlases kārtai” pielikuma 2. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra
noteikumu Nr. 645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” 33. punktu un 9.-10.1 punktu,
Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 12. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.
Rīcības plāna 2015.-2017. gadam 1.3. punktu un aktualizētā Investīciju plāna 2015.2018. gadam 24. punktu,
1.

Iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu
centra izveide” (turpmāk – projekts) iesniegumu darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
ierobežotās projektu atlases otrajai kārtai.

2.

Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 10 141 870 EUR (desmit miljoni viens
simts četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit euro), no kurām Eiropas
Reģionālā attīstības fonda finansējums 3 170 324 EUR (trīs miljoni viens simts
septiņdesmit tūkstoši trīs simti divdesmit četri euro), Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējums un valsts budžeta dotācija kopā indikatīvi 6 971 546 EUR (seši miljoni
deviņi simti septiņdesmit viens tūkstotis pieci simti četrdesmit seši euro).

3.

Līdzfinansējumu nodrošināt no Alūksnes novada pašvaldības 2019., 2020., 2021. un
2022. gada budžeta (aizdevuma) līdzekļiem.

4.

Iznomāt projekta ietvaros atbilstoši atklātā konkursa ANP2018/40 “Būvprojekta izstrāde
un autoruzraudzība objektam “Veselības veicināšanas pakalpojumu centrs”
dokumentācijai izbūvējamo infrastruktūru.

5.

Uzdot Īpašumu atsavināšanas komisijai laika posmā no projekta iesniegšanas Centrālajā
un finanšu līgumu aģentūrā līdz vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanai veikt
plānotā objekta tirgus cenas noteikšanu un organizēt nomas tiesību izsoli.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2019. gada 30. maijā

sēdes protokols Nr.5, 42.p.
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lv

LĒMUMS Nr. 180

e.

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.04.2019. lēmumā Nr. 121 “Par Alūksnes
novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2019. gadam
aktualizēšanu”

sn

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 22. panta trešo daļu un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 24.punktu,
Precizēt Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plānu 2015.2019. gadam, izsakot projekta ideju Nr. 24 jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.

al
uk

Pielikumā: Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.2019. gadam precizētais projektu idejas Nr. 24 ieraksts un idejas apraksts uz 3 (trīs) lapām.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

(Satur ierobežotas pieejamības informāciju –
ziņas par personu privāto dzīvi)

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
sēdes protokols Nr.5, 43.p.

2019. gada 30. maijā
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 181
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IZSKATĪTS SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ

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 30. maijā

sēdes protokols Nr.5, 44.p.
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IZSKATĪTS SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ

