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Alūksnē 

2014.gada 23.janvārī                            ārkārtas sēdes protokols Nr.1, 1.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.1 
 

Par nekustamo īpašumu Ezermalas ielā 50, Alūksnē, Alūksnes novadā 

 

 Alūksnes novada pašvaldībā 17.01.2014. saņemts un ar Nr.ANP/1-38/14/182 reģistrēts 

Vidzemes apgabaltiesas Zvērināta tiesu izpildītāja Inetas Kaktiņas 10.01.2014. paziņojums 

par nekustamā īpašuma izsoles atzīšanu par nenotikušu un uzaicinājums paturēt nekustamo 

īpašumu sev,  

Alūksnes novada dome konstatē: 

Pamatojoties uz Vidzemes apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Inetas Kaktiņas 

10.01.2014. paziņojumu par nekustamā īpašuma izsoles atzīšanu par nenotikušu  un 

uzaicinājumu paturēt nekustamo īpašumu sev par rīkotās izsoles sākumcenu – EUR569,15. 

Nekustamais īpašums Ezermalas ielā 50, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3601 

040 6504, sastāv no zemesgabala 5611m
2
 kopplatībā. Uz šo brīdi ieskatoties VZD kadastra 

datu bāzē īpašuma kadastrālā vērtība ir EUR6250,00. 

Kreditora - Alūksnes novada pašvaldības pretenzija ir EUR5350,82 (Ls3760,58). 

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto, valsts 

nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda ir EUR71,14.  

Likuma „Par pašvaldībām” 14.pants  nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu un atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un 

lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus. 

Pašvaldībai, paturot sev minēto nekustamo īpašumu, jāievēro labas pārvaldības 

princips, efektivitātes princips un atbildīgas budžeta plānošanas princips, saskaņā ar kuru 

pašvaldība salāgo savus pienākumus ar to izpildei nepieciešamajiem līdzekļiem. 

Atbilstoši Alūksnes pilsētas teritorijas plānojumam, zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 3601 040 6504, 5611m
2
 platībā atrodas savrupmāju apbūves teritorijā, atļautā 

izmantošana – savrupmāja, dvīņu māja, pirmsskolas izglītības iestāde, saimniecības ēka, viesu 

māja, hostelis, kā palīgizmantošana, neliels mazumtirdzniecības uzņēmums un pakalpojumu 

objekts kā palīgizmantošana, birojs kā palīgizmantošana, individuālā darba veikšanas vieta kā 

palīgizmantošana, dzīvoklis kā palīgizmantošana, sporta būve kā palīgizmantošana.  

Pieņemot lēmumu dome secina, ka, paturot nekustamo īpašumu sev, administrēšanas 

un uzturēšanas izdevumi ir samērojami ar īpašuma faktisko vērtību un atgūstamā nodokļa 

parādu, kā arī ņem vērā Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas ieteikumu apsvērt 

iespēju paturēt īpašumu pašvaldības funkciju realizēšanai. 



 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Civilprocesa likuma 615.panta otro 

daļu,  

 

1. Paturēt nekustamo īpašumu Ezermalas ielā 50, Alūksnē, Alūksnes novadā, 

kadastra Nr.3601 040 6504, 5611m
2
 kopplatībā. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.2 
 

Par projekta „Vienkāršota renovācija Astēs un Ūsās” realizēšanu 

 

  

Izskatot biedrības „ASTES UN ŪSAS”, reģistrācijas Nr.40008179114, 06.01.2014. 

iesniegumu, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 09.01.2014. ar Nr.ANP/1-41/14/76, par 

projekta līdzfinansēšanu un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

ievaddaļu, 19., 23. un 27.punktu, Civillikuma 927.pantu, 

 

1. Piekrist, ka biedrība „ASTES UN ŪSAS” realizē projektu „Vienkāršota renovācija 

Astēs un Ūsās”, turpmāk tekstā – projekts, Alūksnes novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma Ošu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā sastāvā esošajā nedzīvojamajā ēkā ar 

kadastra apzīmējumu 3601 001 0428 003. 

2. Piešķirt līdzfinansējumu EUR11 491,85 (vienpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit 

viens eiro un 85 eiro centi) biedrībai „ASTES UN ŪSAS” projekta realizācijai, kas 

guvis atbalstu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

ietvaros. 

3. Slēgt vienošanos ar biedrību „ASTES UN ŪSAS” par projekta realizāciju un 

paredzētajiem ieguldījumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.3 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” 2014.gada darba plāna 

apstiprināšanu 

  

 

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 20.panta otrās daļas 3.punktu, 

 

Apstiprināt „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” 2014.gada darba plānu” 

(pielikumā uz 8 lapām). 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.23/SPODRA_darba_plans_2014.pdf
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LĒMUMS Nr.4 

 

Par pašvaldības aģentūras „ALJA” 2014.gada darba plāna apstiprināšanu   

 

 

 Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 20.panta otrās daļas 3.punktu, 

  

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 2014.gada darba plānu 

(pielikumā uz 3 lapām). 
 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.23/ALJA_darba_plans_2014.pdf
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LĒMUMS Nr.5 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas 2014.gada 

sadalījumu un vidējā termiņa programmas 2014. – 2016.gadam apstiprināšanu 

 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumu Nr.173 „Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 

24.punktu, Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas sadales un 

piešķiršanas kārtību (apstiprināta ar Alūksnes novada domes 21.01.2010. lēmumu Nr.18 „Par 

Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda izveidošanu” (prot. Nr.1, 20.p.), ņemot 

vērā Valsts akciju sabiedrības „LATVIJAS VALSTS CEĻI” Vidzemes reģiona Alūksnes 

nodaļā 10.02.2012. reģistrētos Alūksnes novada pašvaldības autoceļu, ielu un tiltu sarakstus,  

  

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas 50% 

daļas 2014.gada sadalījumu proporcionāli pašvaldības īpašumā esošajam ceļu 

garumam (pielikums Nr.1 uz 1 lapas). 

2. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas 50% 

daļas 2014.gada sadalījumu proporcionāli pašvaldības īpašumā esošo ielu brauktuvju 

un tiltu laukumam (pielikums Nr.2 uz 1 lapas). 

3. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa 

programmu 2014. – 2016.gadam (pielikums Nr.3 uz 3 lapām). 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 

31.01.2013. lēmuma Nr.30 „Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda 

mērķdotācijas 2013.gada sadalījumu un 2013. – 2015. gada mērķdotācijas izlietošanas 

programmas apstiprināšanu” (prot. Nr.1, 30.p.) 3.punktu, 25.04.2013. lēmumu Nr.210 

„Par grozījumu Alūksnes novada domes 31.01.2013. lēmumā Nr.30 „Par Alūksnes 

novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas 2013.gada sadalījumu un 

2013. – 2015. gada mērķdotācijas izlietošanas programmas apstiprināšanu”” (prot. 

Nr.7, 22.p.). 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.23/Autocelu_merkdotacija_Pielikums_Nr_1.pdf
http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.23/Autocelu_merkdotacija_Pielikums_Nr_2.pdf
http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.23/Autocelu_merkdotacija_Pielikums_Nr_3.pdf
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LĒMUMS Nr.6 

 

Par  ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2014.gadā 

 

 

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 

8.punktu,  Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumu Nr.3/2013 „Par atlīdzību Alūksnes 

novada pašvaldībā” 1.4., 1.6.punktu, 

 

Noteikt Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumu Nr.3/2013 „Par atlīdzību 

Alūksnes novada pašvaldībā” 9.4.punktā paredzēto sociālo garantiju ierobežojumu 

2014.budžeta gadā šādā apmērā:  

2014.gadā  izmaksāt pabalstu reizi kalendāra gadā, aizejot  ikgadējā apmaksātā 

atvaļinājumā, ņemot vērā darba ieguldījuma un tā rezultātu novērtējumu 2013.gadā: 

-ja vērtēšanā iegūts A līmenis – 20% apmērā no mēnešalgas; 

-ja vērtēšanā iegūts B līmenis – 16% apmērā no mēnešalgas; 

-ja vērtēšanā iegūts C līmenis – 12% apmērā no mēnešalgas, un saskaņā ar Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 

8.punktu  atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāro gadu un izbeidzot 

darba tiesiskās attiecības tas netiek atlīdzināts. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
  



Lēmums satur ierobežotas  

pieejamības informāciju 
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LĒMUMS Nr.7 

 

Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu 
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LĒMUMS Nr.8 
 

Par noteikumu Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību 

infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2014.-2017.gadam” 

izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 30.pantu  

 

Izdot noteikumus Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību 

infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2014.-2017.gadam”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.23/Noteikumi_attistibas_finansejums.pdf
http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.23/Noteikumi_attistibas_finansejums.pdf
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LĒMUMS Nr.9 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012.gada 23.februāra noteikumos 

Nr.3/2012 „Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus” 

 

 Ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 22.01.2014. lēmumu 

(protokols Nr.4, 14.punkts), 

 

1. Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības 2012.gada 23.februāra noteikumos Nr.3/2012 

„Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus” šādus grozījumus: 

1.1.   papildināt ar 4.2.3.
1  

punktu šādā redakcijā:
 

„4.2.3.
1 

nosaka finansējumu
 
Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un 

vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammai. Laika periodā no 2014.gada līdz 

2017.gadam šim mērķim paredzēts atvēlēt no pašvaldības budžeta kopā EUR600000 ar 

izmaksu katrā no perioda budžeta gadiem līdz EUR160000;”; 

 

 1.2. papildināt ar 4.2.5.
5
 punktu šādā redakcijā: 

„4.2.5.
5 

Alūksnes novada pašvaldības Administrācijai iedalītā finansējuma ietvaros 

jānodrošina grāmatvedības darbinieku transporta, sakaru (interneta), telpu uzturēšanas un 

kancelejas preču izmaksu segšana pagastu pārvaldēm 0,70EUR (nulle euro septiņdesmit 

eurocentu) apmērā uz vienu iedzīvotāju gadā;”; 

 

1.3. 5.1.1.1.punktā aizstāt skaitli „1029,4” ar skaitli „1191,45”; 

 

1.4.  5.1.2.punktu izteikt jaunā redakcijā: 

„5.1.2. audzēkņu skaitu pēc stāvokļa uz attiecīgā mācību gada 1.septembri vai 1.janvāri, 

pagastu teritorijā esošajām PII nosakot fiksēto audzēkņu skaitu (PII „Zemenīte” – 46, PII 

„Saulīte”- 46, PII „Pūcīte” – 42) un piemērojot PII „Saulīte” (diennakts pirmsskolas 

izglītības iestāde) audzēkņu skaitam papildu koeficientu 0,1.”; 

 

1.5. 5.3. punktā svītrot vārdus „pēc stāvokļa uz attiecīgā mācību gada 1.septembri vai 

1.janvāri.”; 

 

1.6. papildināt ar 6.3.
1 

punktu 
 
šādā redakcijā: 

 „6.3.
1 

Treškārt, izdala finansējumu mācību līdzekļu iegādei, vienam skolēnam 

20,00EUR/gadā.”; 



 

1.7. 6.4.punktu izteikt jaunā redakcijā: 

„6.4.  Noteikumu 4.2.7.punktā noteikto finansējumu samazina par izglītības iestāžu ēku 

apkurināmai platībai, ēdināšanas izmaksām aprēķināto finansējumu un finansējumu 

mācību līdzekļu iegādei, un atlikušo finansējumu sadala proporcionāli 6.1.4.punktā 

noteiktajam normētajam skolēnu skaitam pēc stāvokļa uz attiecīgā mācību gada 

1.septembri vai 1.janvāri.”; 

 

1.8. 9.4.punktu izteikt jaunā redakcijā: 

„9.4. Valsts mērķdotāciju sadala atbilstoši Alūksnes novada domes noteiktajai kārtībai par 

pašvaldības autoceļu (ielu) fondu.” 

 

1.9. 10.
1
punktu izteikt jaunā redakcijā: 

„10.
1
 Alūksnes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu pārpildes (iepriekšējā periodā 

pašvaldības ieņēmumu virs 100% izpildes gadījumā pozīcijās: iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda transferti) sadali ierosina Finanšu komiteja, ņemot vērā Alūksnes 

novada domes pastāvīgo komiteju ierosinājumus, iestāžu vai struktūrvienību iesniegumus 

par papildu līdzekļu piešķiršanu, un Finanšu nodaļa iekļauj to Alūksnes novada 

pašvaldības budžeta projektā vai grozījumos attiecīgajam gadam.” 

 

 

Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.10 

 

Par saistošo noteikumu Nr.1/2014 

 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2014.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” 16. un 17.pantu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2014.gadam” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 

Pielikums Nr.6. Sociāli ekonomiskā situācija 

Pielikums Nr.7. Paskaidrojums par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2014.gadam 

  
  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.23/Saistosie_budzets.pdf
http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.23/Saistosie_budzets.pdf
http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.23/6.pielikums_sociali_ekon_situacija.pdf
http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.23/7.Pielikums_paskaidrojums%202014.gada%20budzetam_dome.pdf
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LĒMUMS Nr.11 

 

Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā maksas noteikšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu, Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes sniegtajiem 

pakalpojumiem” 13.punktu, Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā 

pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu, 

1. Apstiprināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 

(turpmāk – Pakalpojums) izmaksu vienai personai Sociālās aprūpes centrā „Alūksne” 

EUR 440,60 (četri simti četrdesmit euro un 60 centi) mēnesī. 

2. Noteikt pašvaldībām savstarpējos norēķinus par Pakalpojumu Sociālās aprūpes centrā 

„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 ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas klients, kura 

deklarētā dzīvesvieta Pakalpojuma piešķiršanas brīdī ir Alūksnes novadā, no savas 

pensijas, piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta nesedz pilnu 

mēneša Pakalpojuma izmaksu, tad klients vai tā apgādnieks (apgādnieki) maksā 

mēnesī Pakalpojuma maksu līdz EUR106,72 (viens simts seši euro un 72 centi) 

mēnesī, piemērojot normatīvajos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumos 

paredzētos atvieglojumus. 

4. Lēmums stājas spēkā 01.02.2014. 

5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 

31.01.2013. lēmumu Nr.35 „Par Sociālās aprūpes pakalpojuma  maksas noteikšanu”, 

sēdes protokols Nr.1, 35.punkts. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
 

 


