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
2016.gada 4.novembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 1.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 367

Par projektu „Ģimenes izglītības centra iekārtošana”
Izskatot Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” 10.10.2016. iesniegumu
Nr.APIIS/1-6/16/34, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 11.10.2016. ar Nr. ANP/142/16/4055, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. 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 2015.2017.gadam 2.2., 2.3. un 8.2. punktu,
1. Iesniegt projekta “Ģimenes izglītības centra iekārtošana” iesniegumu Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk tekstā - ELFLA) Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu
konkursam.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 6520,47 EUR (seši tūkstoši pieci simti divdesmit
euro un 47 centi), ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb
5868,42 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi euro un 42 centi),
2.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām
jeb 652,05 EUR (seši simti piecdesmit divi euro un 5 centi).
3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
652,05 EUR (seši simti piecdesmit divu euro un 5 centu) apmērā no Alūksnes novada
pašvaldības 2017. gada budžeta līdzekļiem.
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”
vadītāju Eviju KUBULNIECI.
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
2016.gada 4.novembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 2.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 368
Par projektu “Nāc līdz (i) dalībā!”

Izskatot Alsviķu pagasta pārvaldes 11.10.2016. iesniegumu Nr. APP/1-5/16/185, reģistrēts
Alūksnes novada pašvaldībā 11.10.2016. ar Nr. ANP/1-33/16/4091, un 01.11.2016. iesniegumu
Nr. APP/1-5/16/202, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 02.11.2016. ar Nr. ANP/133/16/4420, 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 2015.2017.gadam 5.3. un 8.2.punktu, Investīciju plāna 2015.-2017.gadam 53.punktu,
1. Iesniegt projekta “Nāc līdz (i) dalībā!” iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk tekstā - ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu konkursam.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 17642,19 EUR (septiņpadsmit tūkstoši seši simti
četrdesmit divi euro un 19 centi), ko sastāda:
2.1. paredzamais maksimāli pieejamais ELFLA finansējums 13 500,00 EUR (trīspadsmit
tūkstoši pieci simti euro),
2.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 4142,19 EUR (četri tūkstoši viens
simts četrdesmit divi euro un 19 centi) apmērā.
3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
4142,19 EUR (četri tūkstoši viens simts četrdesmit divi euro un 19 centu) apmērā no
Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada budžeta līdzekļiem.
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu, Ilzenes un
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
2016.gada 4.novembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 3.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 369
Par projektu “Sportosim kopā ar prieku!”

Izskatot Annas pagasta pārvaldes 28.10.2016. iesniegumu Nr. ASPP/1-5/16/42, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.10.2016. ar Nr. ANP/1-33/16/4336, 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 2015.-2017. gadam 4.2. punktu un
Investīciju plāna 2015.-2017.gadam 51. punktu,
1. Iesniegt projekta “Sportosim kopā ar prieku!” iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk tekstā - ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu konkursam.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 11016,96 EUR (vienpadsmit tūkstoši sešpadsmit
euro un 96 centi), ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb
9915,26 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti piecpadsmit euro un 26 centi);
2.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām
jeb 1101,70 EUR (viens tūkstotis viens simts viens euro un 70 centi).
3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
1101,70 EUR (viens tūkstotis viens simts viena euro un 70 centu) apmērā no Alūksnes
novada pašvaldības 2017. gada budžeta līdzekļiem.
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības 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,
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Alūksnē
2016.gada 4.novembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 4.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 370

Par projektu “Inventāra un aprīkojuma iegāde tautas sporta tradīciju attīstībai Ilzenē”
Izskatot Ilzenes pagasta pārvaldes 11.10.2016. iesniegumu Nr.IPP/1-5/16/73, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 11.10.2016. ar Nr. ANP/1-33/16/4095, 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 2015.-2017.gadam 4.2. punktu un
Investīciju plāna 2015.-2017. gadam 51. un 53. punktu,
1. Iesniegt projekta “Inventāra un aprīkojuma iegāde tautas sporta tradīciju attīstībai Ilzenē”
iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk
tekstā - ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” projektu konkursam.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 11 450,15 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti
piecdesmit euro un 15 centi), ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb
10 305,13 EUR (desmit tūkstoši trīs simti pieci euro un 13 centi),
2.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām
jeb 1145,02 EUR (viens tūkstotis viens simts četrdesmit pieci euro un 2 centi).
3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
1145,02 EUR (viens tūkstotis viens simts četrdesmit piecu euro un 2 centu) apmērā no
Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada budžeta līdzekļiem.
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu, Ilzenes un
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,
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Alūksnē
2016.gada 4.novembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 5.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 371

Par projektu “Jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanai Kalncempjos”
Izskatot Kalncempju pagasta pārvaldes 28.10.2016. iesniegumu Nr. KPP/1-5/16/27, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.10.2016. ar Nr. ANP/1-33/16/4337, 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 4.2., 4.3. punktu un Investīciju
plāna 2015.-2017.gadam 51. punktu,
1. Iesniegt projekta “Jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanai Kalncempjos” iesniegumu
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk tekstā ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma
19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
projektu konkursam.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 5390,09 EUR (pieci tūkstoši trīs simti deviņdesmit
euro un 9 centi), ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb
4851,08 EUR (četri tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens euro un 8 centi),
2.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām
jeb 539,01 EUR (pieci simti trīsdesmit deviņi euro un 1 cents).
3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
539,01 EUR (pieci simti trīsdesmit deviņu euro un 1 centa) apmērā no Alūksnes novada
pašvaldības 2017. gada budžeta līdzekļiem.
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības 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,
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Alūksnē
2016.gada 4.novembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 6.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 372

Par projektu “Lāzertags padomju armijas raķešu bāzē Zeltiņos”
Izskatot Zeltiņu pagasta pārvaldes 27.10.2016. iesniegumu Nr.ZPP/1-5/16/60, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.10.2016. ar Nr. ANP/1-33/16/4347, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. 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 2015.-2017.gadam 6.4. punktu, un
Investīciju plāna 2015.-2017.gadam 68.2. punktu,
1. Iesniegt projekta “Lāzertags padomju armijas raķešu bāzē Zeltiņos” iesniegumu Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk tekstā - ELFLA)
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma
19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
projektu konkursam.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 13 362,91 EUR (trīspadsmit tūkstoši trīs simti
sešdesmit divi euro un 91 cents), ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb
12 026,62 EUR (divpadsmit tūkstoši divdesmit seši euro un 62 centi),
2.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām
jeb 1336,29 EUR (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit seši euro un 29 centi).
3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības finansējumu
1336,29 EUR (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit sešu euro un 29 centu) apmērā no
Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada budžeta līdzekļiem.
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu, Ilzenes un
Zeltiņu pagastu pārvalžu vadītāju Ingrīdu SNIEDZI.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS
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Alūksnē
2016.gada 4.novembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 7.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 373

Par projektu “Saieta telpu izveide un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
Liepnas tautas namā”
Izskatot Liepnas pagasta pārvaldes 27.10.2016. iesniegumu Nr. LPP/1-5/16/74, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.10.2016. ar Nr. ANP/1-33/16/4348, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. 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 2015.-2017.gadam 6.3. un
8.2. punktu,
1. Iesniegt projekta “Saieta telpu izveide un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
Liepnas tautas namā” iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (turpmāk tekstā - ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” projektu konkursam.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 13 283,73 EUR (trīspadsmit tūkstoši divi simti
astoņdesmit trīs euro un 73 centi), ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb
11955,36 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit pieci euro un 36 centi),
2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām jeb
1328,37 EUR (viens tūkstotis trīs simti divdesmit astoņi euro un 37 centi).
3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
1328,37 EUR (viens tūkstotis trīs simti divdesmit astoņu euro un 37 centu) apmērā no
Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada budžeta līdzekļiem.
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības Mālupes un Liepnas
pagastu pārvalžu vadītāju Ivetu PRIEDI.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2016.gada 4.novembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 8.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 374
Par projektu “Malienā sporto ikviens”

Izskatot Malienas pagasta pārvaldes 12.10.2016. iesniegumu Nr. MPP/1-5/16/68
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.10.2016. ar Nr. ANP/1-33/16/4099 un
28.10.2016. iesniegumu Nr. MPP/1-5/16/79, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.10.2016.
ar Nr. ANP/1-33/16/4351, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4. 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 2015.-2017.gadam 4.1. punktu un Investīciju plāna 2015.-2017.gadam 50. punktu,
1. Iesniegt projekta “Malienā sporto ikviens” iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk tekstā – 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 9774,38 EUR (deviņi tūkstoši septiņi simti
septiņdesmit četri euro un 38 centi), ko sastāda:
2.1.paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb
8796,94 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit seši euro un 94 centi),
2.2.Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām jeb
977,44 EUR (deviņi simti septiņdesmit septiņi euro un 44 centi).
3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
977,44 EUR (deviņi simti septiņdesmit septiņu euro un 44 centu) apmērā no Alūksnes
novada pašvaldības 2017. gada budžeta līdzekļiem
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības 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,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2016.gada 4.novembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 9.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 375

Par projektu “Nodarbību telpu izbūve un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
un pilnveidošanai Mālupes saieta namā”
Izskatot Mālupes pagasta pārvaldes 28.10.2016. iesniegumu Nr. MLPP/1-5/16/82, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.10.2016. ar Nr. ANP/1-33/16/4349, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. 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 2015.-2017.gadam 6.3. un
8.2. punktu,
1. Iesniegt projekta “Nodarbību telpu izbūve un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai un pilnveidošanai Mālupes saieta namā” iesniegumu Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk tekstā - ELFLA) Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu
konkursam.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 22 800,00 EUR (divdesmit divi tūkstoši astoņi
simti euro), ko sastāda:
2.1. paredzamais maksimāli pieejamais ELFLA finansējums 13 500,00 EUR (trīspadsmit
tūkstoši pieci simti euro),
2.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 9 300,00 EUR (deviņi tūkstoši trīs
simti euro).
3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
9300,00 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti euro) apmērā no Alūksnes novada pašvaldības
2017. gada budžeta līdzekļiem.
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības Mālupes un Liepnas
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
2016.gada 4.novembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 10.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 376

Par projektu “Mārkalnes iedzīvotāju interešu telpas iekārtošana”
Izskatot Mārkalnes pagasta pārvaldes 01.11.2016. iesniegumu Nr. MRPP/1-5/16/107, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 01.11.2016. ar Nr. ANP/1-33/16/4416, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. 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 8.2. punktu,
1. Iesniegt projekta “Mārkalnes iedzīvotāju interešu telpas iekārtošana” iesniegumu Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk tekstā - 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 2693,89 EUR (divi tūkstoši seši simti deviņdesmit
trīs euro 89 centi), ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb
2424,50 EUR (divi tūkstoši četri simti divdesmit četri euro, 50 centi),
2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām jeb
269,39 EUR (divi simti sešdesmit deviņi euro, 39 centi).
3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
269,39 EUR (divi simti sešdesmit deviņu euro, 39 centu) apmērā no Alūksnes novada
pašvaldības 2017. gada budžeta līdzekļiem.
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības 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
2016.gada 4.novembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 11.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 377

Par projektu “Pededzes kultūras norises jaunā kvalitātē”
Izskatot Pededzes pagasta pārvaldes 12.10.2016. iesniegumu Nr.PPP/1-5/16/68, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.10.2016. ar Nr. ANP/1-33/16/4120, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. 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 6.3. punktu un Investīciju plāna
2015.-2017. gadam 65. punktu,
1. Iesniegt projekta “Pededzes kultūras norises jaunā kvalitātē” iesniegumu Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk tekstā - 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 9995,21 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti
deviņdesmit pieci euro un 21 cents), ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb
8995,69 EUR (astoņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci euro un 69 centi),
2.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām
jeb 999,52 EUR (deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 52 centi).
3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
999,52 EUR (deviņi simti deviņdesmit deviņu euro un 52 centu) apmērā no Alūksnes
novada pašvaldības 2017. gada budžeta līdzekļiem.
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības 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
2016.gada 4.novembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 12.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 378

Par projektu “Sakārtota, veselību un atpūtu veicinoša vide Strautiņos”
Izskatot Strautiņu pamatskolas 11.10.2016. iesniegumu Nr. SPSK/1-11/16/70, kas reģistrēts
Alūksnes novada pašvaldībā 11.10.2016. ar Nr. ANP/1-42/16/4053, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. 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 2015.-2017.gadam 4.3. un 7.2. punktu un
Investīciju plāna 2015.-2017.gadam 53., 79.1.punktu,
1. Iesniegt projekta “Sakārtota, veselību un atpūtu veicinoša vide Strautiņos” iesniegumu
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk tekstā ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma
19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
projektu konkursam.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 27902,66 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši deviņi
simti divi euro un 66 centi), ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb
25112,39 EUR (divdesmit pieci tūkstoši viens simts divpadsmit euro un 39 centi),
2.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām
jeb 2790,27 EUR (divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro un 27 centi).
3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
2790,27 EUR (divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro un 27 centu) apmērā no
Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada budžeta līdzekļiem.
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Strautiņu pamatskolas direktori Ingrīdu PEDECI.
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
2016.gada 4.novembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 13.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 379
Par projektu “Ar velo pa Alūksnes novadu”

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 2015.2017. gadam 1.4. punktu, un Investīciju plāna 2015.-2017.gadam 25. un 26. punktu,
1. Iesniegt projekta “Ar velo pa Alūksnes novadu!” iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk tekstā - ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu konkursam.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 14900,00 (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti euro),
ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb
13410,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši četri simti desmit euro),
2.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā no kopējām izmaksām
jeb 1490,00 EUR (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit euro).
3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
1490,00 EUR (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit euro) apmērā no Alūksnes novada
pašvaldības 2017. gada budžeta līdzekļiem.
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības tūrisma darba
organizatori Ivetu VEĻĶERI.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
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Alūksnē
2016.gada 4.novembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 14.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 380
Par projektu “Disku golfs Mežiniekos”

Izskatot Jaunalūksnes pagasta pārvaldes 12.10.2016. iesniegumu Nr. JPP/1-5/16/78,
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.10.2016. ar Nr. ANP/1-33/16/4100, un 31.10.2016.
iesniegumu Nr. JPP/1-5/16/119, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 31.10.2016. ar
Nr. ANP/1-33/16/4390, 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 2015.2017. gadam, 4.1. punktu un Investīciju plāna 2015.-2017.gadam 52. punktu,
1. Iesniegt projekta “Disku golfs Mežiniekos” iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk tekstā – 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 10399,89 EUR (desmit tūkstoši trīs simti
deviņdesmit deviņi euro un 89 centi), ko sastāda projekta:
2.1. attiecināmās izmaksas 10219,39 EUR (desmit tūkstoši divi simti deviņpadsmit euro
un 39 centi), tajā skaitā:
2.1.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no attiecināmajām izmaksām
jeb 9197,45 EUR (deviņi tūkstoši viens simts deviņdesmit septiņi euro un 45
centi);
2.1.2. Alūksnes novada līdzfinansējums 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām
jeb 1021,94 EUR (viens tūkstotis divdesmit viens euro un 94 centi);
2.2. neattiecināmās izmaksas 180,50 EUR (viens simts astoņdesmit euro un 50 centi), ko
sastāda Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums.
3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām 1202,44 EUR (viens tūkstotis divi simti
divu euro un 44 centu) apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada budžeta
līdzekļiem.
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes un
Malienas pagastu pārvalžu vadītāju Intu CINGLERI.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2016.gada 4.novembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 15.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 381

Par nekustamā īpašuma – administratīvās ēkas Dārza ielā 8A, Alūksnē, Alūksnes novadā
nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Izskatot biedrības „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” 20.10.2016.
iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 20.10.2016. ar Nr. ANP/1-41/16/4236,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 77. panta otro daļu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 4.¹ punktu, trešo
un piekto daļu, Valsts ieņēmumu dienesta 16.08.2012. lēmumu Nr.8.14-6/64608 „Par sabiedriskā
labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta
centrs”,
1. Ar mērķi veicināt iedzīvotāju iniciatīvu attīstību, sniedzot informatīvo un
konsultatīvo palīdzību, izstrādājot un realizējot dažādas izglītības programmas
Alūksnes novada biedrībām, nodibinājumiem, interešu grupām, nodrošināt Alūksnes
novada Sabiedrības centra darbību, nodot biedrībai „Alūksnes nevalstisko
organizāciju atbalsta centrs”, reģistrācijas numurs 40008039360, bezatlīdzības
lietošanā uz tās sabiedriskā labuma organizācijas statusa laiku, bet ne ilgāk kā uz 10
gadiem, pašvaldības nekustamo īpašumu – administratīvo ēku (būves kopējā platība
293,4 m²) Dārza ielā 8A, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3601 009
3515 001, ēkas atlikusī bilances vērtība uz 01.01.2016. 14 543,45 EUR.
2. Līgumā, citustarp, paredzēt:
2.1. nekustamā īpašuma stāvokli, saskaņā ar nodošanas – pieņemšanas aktu;
2.2. nekustamā īpašuma nodošanu atpakaļ gadījumos, kad biedrība „Alūksnes
nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” zaudē sabiedriskā labuma organizācijas
statusu vai netiek nodrošināts tā izmantošanas mērķis;
2.3. nosacījumu, ka līgums izbeidzams pirms termiņa, ja lietošanā nodotais
nekustamais īpašums nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai vai tas
tiek atsavināts.
3. Noteikt, ka ar šī lēmuma stāšanos spēkā spēku zaudē 2012. gada 26. jūlija Alūksnes
novada domes lēmums Nr. 245 “Par Alūksnes novada Sabiedrības centra
izveidošanu”.
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Alūksnē
2016.gada 4.novembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 16.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 382

Par nekustamā īpašuma – palīgēkas un zemes gabala daļas Ošu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes
novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Izskatot biedrības „ASTES un ŪSAS” 26.10.2016. iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes
novada pašvaldībā 26.10.2016. ar Nr. ANP/1-41/16/4320,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 77. panta otro daļu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 4.¹ punktu, trešo
un piekto daļu, Valsts ieņēmumu dienesta 23.08.2011. lēmumu Nr. 8.14-6/57414 „Par
sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai „ASTES un ŪSAS””,
1. Ar mērķi nodrošināt klaiņojošo un pamestu mājas dzīvnieku aprūpi un veterinārmedicīnisko
palīdzību, nodot biedrībai „ASTES un ŪSAS”, reģistrācijas numurs 40008179114,
bezatlīdzības lietošanā uz tās sabiedriskā labuma organizācijas statusa laiku, bet ne ilgāk kā
uz 10 gadiem, pašvaldības nekustamo īpašumu – palīgēku (būves kopējā platība 477,5 m²,
atlikusī bilances vērtība uz 01.01.2016. 0,00 EUR), būves kadastra apzīmējums 3601 001
0428 003, un zemes gabala daļu aptuveni 1960 m² platībā, zemes vienības kadastra
apzīmējums 3601 001 0446, Ošu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā.
2. Līgumā, citustarp, paredzēt:
2.1. nekustamā īpašuma stāvokli, saskaņā ar nodošanas – pieņemšanas aktu;
2.2. nekustamā īpašuma nodošanu atpakaļ gadījumos, kad biedrība „ASTES un ŪSAS” zaudē
sabiedriskā labuma organizācijas statusu vai netiek nodrošināts tā izmantošanas mērķis;
2.3. nosacījumu, ka līgums izbeidzams pirms termiņa, ja lietošanā nodotais nekustamais
īpašums nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai vai tas tiek atsavināts.
3. Noteikt, ka ar šī lēmuma stāšanos spēkā spēku zaudē 2011. gada 30. jūnija Alūksnes novada
domes lēmums Nr. 251 “Par nekustamā īpašuma – kūts ēkas Ošu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes
novadā – nomu biedrībai “Astes un Ūsas””.
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
2016.gada 4.novembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 17.p.
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LĒMUMS Nr. 383

Par projektu “Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes
novada Jaunlaicenes ciemā”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 10. punktu,
21. panta pirmās daļas 23. punktu, Reģionālās attīstības koordinācijas padomes 23.03.2016.
sēdes protokola Nr.1 2. pielikuma 13. punktu, 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 1. punktu, Alūksnes
novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 1.3. punktu un Investīciju
plāna 2015.-2017.gadam 7.1. punktu,
1.

2.

3.

Iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Infrastruktūras uzlabošana
industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” (turpmāk tekstā
- projekts) iesniegumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
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” ierobežotās projektu atlases otrai kārtai.
Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 384 731,94 EUR (trīs simti astoņdesmit četri
tūkstoši septiņi simti trīsdesmit viens euro un 94 centi), no kurām Eiropas Reģionālā
attīstības fonda finansējums 287 566,78 EUR (divi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši
pieci simti sešdesmit seši euro un 78 centi) un Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējums 97 165,16 EUR (deviņdesmit septiņi tūkstoši viens simts sešdesmit
pieci euro un 16 centi).
Līdzfinansējumu nodrošināt no Alūksnes novada pašvaldības 2016. un 2017. gada
budžeta (aizdevuma) līdzekļiem.
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