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LĒMUMS Nr. 186 

Par atteikumu pārņemt nekustamos īpašumus 

Izskatot akciju sabiedrības “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” 20.06.2020. vēstuli 

Nr. 1.17/4641, kas saņemta un reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 25.06.2020. ar 

Nr. ANP/1-35/20/2236, par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu pārņemšanu pašvaldības 

īpašumā, 

izvērtējot to, ka nekustamie īpašumi Valkas ielā 19-2, Alūksnē, Alūksnes novadā, 

kadastra numurs 3601 900 1022, “Uzkalniņi 1”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 

kadastra numurs 3656 008 0135, nav izmantojami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punktu, 

Nepārņemt Alūksnes novada pašvaldības īpašumā nekustamos īpašumus Valkas ielā 19-

2, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 900 1022, “Uzkalniņi 1”, Jaunalūksnes 

pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3656 008 0135. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 187 

 

Par projektu “Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Alūksnes 

novadā”  

 

 Lai veicinātu bioloģiski noārdāmo dārzu vai parku atkritumu pārstrādi un atkārtotu 

izmantošanu, tādējādi samazinot nešķiroto sadzīves atkritumu daudzumu Alūksnes novadā, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. un 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 

23. punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.pantu, Ministru kabineta 2016. gada 

30. augusta noteikumu Nr. 588 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, 

pārstrādi un reģenerāciju 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” īstenošanas 

noteikumi” 12. punktu,  Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā 

Rīcības plāna 2015.-2017. gadam 7.3. punktu un Investīciju plāna 2015.-2020.gadam 

97.punktu, 

 

1. Atbalstīt projekta iesnieguma “Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide 

Alūksnes novadā” iesniegšanu Eiropas Savienības fondu Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Bioloģiski noārdāmo 

atkritumu pārstrādes iekārtu izveide, 3. kārta, 2.uzsaukums” ietvaros.  

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 238 709,43 EUR (divi simti 

trīsdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti deviņi euro 43 centi), ko sastāda: 

2.1. pieejamais Kohēzijas fonda finansējums indikatīvi 34,01% no projekta izmaksām, 

t.i. 81 184,80 EUR (astoņdesmit viens tūkstotis viens simts astoņdesmit četri euro 80 

centi); 

2.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 65,99% no projekta izmaksām, t.i. 

indikatīvi 157 524,63 EUR (viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit 

četri euro 63 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā līdzfinansējumu nodrošināt no Valsts Kases aizņēmuma 

līdzekļiem 2020. un 2021. gadā. 
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