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2022. gada 10. martā       ārkārtas sēdes protokols Nr.5, 1. p. 

LĒMUMS Nr.67 

Par atbalstu Ukrainai 

Nosodot Krievijas Federācijas iebrukumu Ukrainā un paužot atbalstu Ukrainas tautai 

un valstij, tās neatkarībai, suverenitātei un teritoriālai nedalāmībai, 

pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 11. pantu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. un 27. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

16. panta otro daļu un 30. pantu un vienošanos starp Latvijas Republikas Vidzemes plānošanas

reģiona Attīstības padomi un Ukrainas Odesas apgabala valsts administrāciju, kas noslēgta

2019. gada 21. maijā,

1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem

gadījumiem finansējumu 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši euro) apmērā Ukrainas sabiedrības

vispārējam atbalstam Odesas apgabalā.

2. Finansējumu attiecināt uz 109203 uzskaites dimensiju “Finansiālais atbalsts Ukrainas

civiliedzīvotājiem”.

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt

iepriekšminēto līdzekļu pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022. gadam.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
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LĒMUMS Nr.68 

 

Par projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” 

Nr. 5.6.2.0/21/I/010 ietvaros radītās infrastruktūras iznomāšanu 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 645 

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa 

“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām 

attīstības programmām” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanās pasākumi vides 

un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.3. pasākuma “Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības 

veicināšanai pašvaldībās” īstenošanas noteikumi” 33. punktu, 

 

1. Nodot nomai projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes 

novadā” Nr. 5.6.2.0/21/I/010 ietvaros attīstīto infrastruktūru: 

1.1. Biznesa stacijas ēku Tālavas ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā;  

1.2. Ražošanas ēku Merķeļa ielā 20, Alūksnē, Alūksnes novadā; 

1.3. Ražošanas ēku “Grantskalni”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā; 

1.4. Ražošanas ēku “Zariņi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā. 

2. Uzdot Īpašumu atsavināšanas komisijai veikt nākotnes nomas objektu tirgus cenas 

noteikšanu un organizēt nomas tiesību izsoles.  
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LĒMUMS Nr.69 

 

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Māri LIETUVIETI 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” direktora Māra LIETUVIEŠA 

iesniegumu par atbrīvošanu no Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” direktora 

amata, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 01.03.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/730, 

 

 pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Darba 

likuma 100. panta pirmo daļu, 

 

Izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 

direktoru Māri LIETUVIETI 2022. gada 31. martā. 
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