
 lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju (personas kods) 
 

 
 

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 25.augustā                                          sēdes protokols Nr.13, 1.p. 
 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.264 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3642 006 0286, “Centrs 2”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu 

 

 Izskatot [..] 03.08.2016. iesniegumu par zemesgabala “Centrs 2”, Alsviķos, Alsviķu 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 03.08.2016. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un 

reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/16/566, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas 3.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,  

 

1.  Sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Centrs 2”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, 

Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3642 006 0286, sastāvā esošu, Alūksnes novada 

pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3642 006 0286.  Uz 

zemes vienības atrodas [..], personas kods [..], piederošas būves. 

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi,  

zemesgabala  īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 

vienības atsavināšanas ierosinātāja [..]. 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 3642 006 0286, “Centrs 2”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, 

Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu uz zemes vienības esošo, zemesgrāmatā 

ierakstīto būvju īpašniecei. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 



lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju (personas kods) 

 
 

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 25.augustā                                          sēdes protokols Nr.13, 2.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.265 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3668 002 0065, “Truļļeva 2”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu 

 

 Izskatot [..] 09.08.2016. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Truļļeva 2”, Liepnas 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 10.08.2016. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un 

reģistrēts ar Nr.ANP/1-24/16/577, 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,  

 

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Truļļeva 2”, 

Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3668 002 0065, sastāvā esošu 

Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3668 

002 0065, par kuru Liepnas pagasta pārvalde 06.04.2009. noslēgusi zemes nomas 

līgumu ar [..], personas kods [..]. Uz zemes vienības atrodas nomnieka tiesiskajā 

valdījumā esošu  ēku un būvju ½ domājamā daļa. 

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi, 

zemesgabala 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 3668 002 0065, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot 

par brīvu cenu personai, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas 

līgumu.  

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

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 25.augustā                                          sēdes protokols Nr.13, 3.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.266 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Seda 1” - 1, Liepnā, Liepnas 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 10.02.2015. 

dzīvokļa “Sedā 1” – 1, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā apsekošanas aktu, 

secinot to, ka nepieciešamie izdevumi, lai savestu dzīvošanai kārtībā dzīvokli “Sedā 1” – 

1, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā tam nepieciešamie līdzekļi, bet vēlāk arī 

administrēšanas un uzturēšanas izdevumi nav samērojami ar īpašuma faktisko vērtību un 

izmantošanas iespējām, 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo un 

piekto daļu, 8.panta trešo daļu,  

 

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli 

„Seda 1” - 1, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 56,70m² un ar 

to saistītām kopīpašuma 567/7744 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 
 

2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu „Seda 1” – 1, Liepnā, 

Liepnas pagastā, Alūksnes novadā.  

 

3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt Īpašumu 

atsavināšanas komisijai. 
 
 

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 25.augustā                                          sēdes protokols Nr.13, 4.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.267 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dārziņi” - 1, Jaunlaicenē, 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 20.05.2016. 

iesniegumu Nr.1-9/325 “Par atbrīvotu dzīvokli”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 23.05.2016. ar Nr.ANP/1-42/16/2057, 

secinot to, ka nepieciešamie izdevumi, lai savestu dzīvošanai kārtībā dzīvokli “Dārziņos” 

– 1, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā tam nepieciešamie līdzekļi, bet vēlāk arī 

administrēšanas un uzturēšanas izdevumi nav samērojami ar īpašuma faktisko vērtību un 

izmantošanas iespējām, 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo un 

piekto daļu, 8.panta trešo daļu,  

 

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli, 

„Dārziņi” - 1, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 

50,00m² un ar to saistītām kopīpašuma 500/21238 domājamām daļām no daudzdzīvokļu 

mājas, zemes un palīgēkas. 
 

2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu „Dārziņi” – 1, Jaunlaicenē, 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā.  

 

3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt Īpašumu 

atsavināšanas komisijai. 
 
 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 

  



lēmums 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 

2016.gada 25.augustā                                            sēdes protokols Nr.13, 5.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.268 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

 

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

nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo, trešo un ceturto daļām,  

 

1. Dzēst [..], personas kods [..], miris 2014.gada 14.jūnijā, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par pašvaldībai piekritīgo zemi „Kazukalns”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes 

novadā, kadastra numurs 3688 003 0067, par laika periodu no 2003.gada līdz 2009.gada 

26.martam 1429,42 EUR (viens tūkstotis četri simti divdesmit deviņi euro  un 42 centi), 

tajā skaitā nokavējuma nauda 714,71 EUR;  

2. Dzēst kļūdaini aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 2013.taksācijas gadu 

par pašvaldībai piekritīgo zemi “Pušpuri”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, 

kadastra numurs 3688 003 0066, 138,16 EUR (viens simts trīsdesmit astoņi euro un 16 

centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 46,18 EUR;   

3. Dzēst kļūdaini aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa parādu par pašvaldībai piekritīgo 

zemi un ēkām ar pazīmi “Piederība nav noskaidrota” īpašumam “Svārupi”, Ziemera 

pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3696 005 0276, 63,58 EUR (sešdesmit trīs 

euro un 58 centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 18,11 EUR, par zemi 47,77 EUR, par 

mājokli 15,81 EUR;   

4. Dzēst kļūdaini aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa parādu par pašvaldībai piekritīgo 

zemi un ēkām ar pazīmi “Piederība nav noskaidrota” īpašumam “Vecsemeikas”, Ziemera 

pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3696 001 0086, 105,29 EUR (viens simts 

pieci euro un 29 centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 28,61 EUR,  par zemi 87,34 EUR, 

par mājokli 17,95 EUR. 

Publicēt pašvaldības interneta vietnē: www.aluksne.lv informāciju par nodokļu parādu 

dzēšanu. 

Lēmums stājas spēkā pēc tā publicēšanas.  

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4200. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

http://www.aluksne.lv/


lēmums 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 

2016.gada 25.augustā                                            sēdes protokols Nr.13, 6.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.269 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

Malienas pagasta pārvaldē 12.08.2016. saņemts un reģistrēts ar Nr.MPP/1-6/16/14 

Vidzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Mārītes RATENIECES 11.08.2016. akts Nr.1782, par 

mantojuma lietas izbeigšanu uz 27.08.2001. mirušās [..], personas kods [..], atstāto īpašumu 

„Puķudruvas”, kadastra Nr.3672 003 0098, Malienas pagastā, Alūksnes novadā.  

Alūksnes novada dome konstatē: Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

25.panta pirmās daļas 3.punktu nodokļu parādi dzēšami fiziskajai personai — nodokļu 

maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, 

kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa 

parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā 

noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. [..], personas kods [..], mirusi 27.08.2001. Pēc 

[..] nāves atklājās mantojums uz tiesiskajā valdījumā esošo īpašumu “Puķudruvas”, Malienas 

pagastā, Alūksnes novadā. Viss būvju īpašums sastāv no dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 

3672 003 0098 001, šķūņa, kadastra Nr.3672 003 0098 002, un zemes gabala, kadastra Nr.3672 

003 0098, 1.3ha platībā, par kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis. Mantojuma 

pieņemšanas termiņš beidzās 28.07.2016. Noteiktajā mantojuma pieteikšanās termiņā mantinieki 

nav pieteikušies, atstātais mantojums atzīts par bezsaimnieka mantu un saskaņā ar Civillikuma 

416.pantu piekrīt valstij. Saskaņā ar Vidzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Mārītes 

RATINIECES 11.08.2016. aktu Nr.1782 mantojuma lieta ir izbeigta. Mantojuma lietā Alūksnes 

novada pašvaldības Malienas pagasta pārvalde iesniegusi kreditora pretenziju par nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu. [..] nekustamā īpašuma nodokļa parāds kopsummā sastāda 50,10 EUR 

(piecdesmit euro un 10 centi). Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par 

nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu,  

 

1. Dzēst [..], personas kods [..], atstātajam mantojumam Alūksnes novada pašvaldības 

budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu 50,10 EUR (piecdesmit euro un  

10 centu) apmērā, tajā skaitā pamatparāds par zemi 25,05 EUR (divdesmit pieci euro un  

5 centi) un nokavējuma nauda 25,05 EUR (divdesmit pieci euro un  5 centi).  



2. Publicēt Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv informāciju par 

nodokļu parāda dzēšanu. 

3. Lēmums stājas spēkā pēc tā publicēšanas.  

 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.  

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

  



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 
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A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2016.gada 25.augustā                                            sēdes protokols Nr.13, 7.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.270 

 

Par saistošo noteikumu „Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 

Alūksnes novadā” izdošanu  

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17/2016 „Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2016/29.08/Saistosie_noteikumi_nekustama_ipasuma_nodoklu_atvieglojums.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2016/29.08/Saistosie_noteikumi_nekustama_ipasuma_nodoklu_atvieglojums.docx


 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
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Alūksnē 

2016.gada 25.augustā                                            sēdes protokols Nr.13, 8.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.271 

 

Par saistošo noteikumu Nr.18/2016 

„Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā”” izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma ,,Par sociālajiem 

dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 6.pantu, 3.panta otro daļu, 8.pantu, 9.panta ceturto 

daļu un 10.panta otro daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 
 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18/2016 „Grozījumi Alūksnes novada domes 

2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība 

Alūksnes novadā”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                 A.DUKULIS 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2016/29.08/Saistosie_noteikumi_socialo_dzivoklu_iziresana_grozijumi.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2016/29.08/Saistosie_noteikumi_socialo_dzivoklu_iziresana_grozijumi.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.272 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nedzīvojamās telpas daļas 

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu 

 

Izskatot Valsts valodas centra 20.07.2016. iesniegumu Nr.1-4.2/195 „Par telpas nomu”, 

kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 21.07.2016. ar Nr. ANP/1-35/16/2908, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 77.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un 

pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.¹ panta trešo daļu, Ministru 

kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” 4.10. un 7.punktu, 3.nodaļu, Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļas 

05.08.2016. iznomājamā nekustamā īpašuma daļas nomas maksas aprēķinu, 

 

1. Iznomāt nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 14,00m², daļu 4m² platībā - 

inventarizācijas lietā telpa Nr.20, 2.stāvā, Alūksnes novada pašvaldības nekustamajā 

īpašumā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, ēkas kadastra apzīmējums 3601 

026 4104 001, Valsts valodas centram, reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu 

dienesta nodokļu maksātāju reģistrā 90000463460, valsts pārvaldes uzdevumu 

veikšanai. 

2. Noteikt nomas maksu par šī lēmuma 1.punktā minētās telpas daļas nomu 2,00 EUR 

(divi euro) bez pievienotās vērtības nodokļa par vienu m² mēnesī (nomas maksā 

neietilpst maksa par siltumenerģijas piegādi, elektroenerģijas izmantošanu, ūdeni un 

kanalizāciju, atkritumu izvešanu). 

3. Noteikt, ka termiņš telpu nomai ir  12 (divpadsmit) gadi. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                              A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.273 

 

Par Tempļakalna parka attīstības stratēģiju 2016. – 2026.gadam 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 5.punktu, 

21.panta pirmās daļas 5. un 23.punktu, 

 

 Apstiprināt Tempļakalna parka attīstības stratēģiju 2016.- 2026.gadam. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                              A.DUKULIS 

  

http://www.aluksne.lv/citi%20dokumenti/Templakalna_STRATEGIJA%20(3).pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.274 

 

Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektiem 

 

 Ņemot vērā Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 

1.projektu ideju konkursa rezultātus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 2. un 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 

2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2.2. un 6.4.punktu un Investīciju plāna 2015.-2017.gadam 

69.2. punktu, 

 

Atbalstīt Alūksnes novada pašvaldības piedalīšanos sadarbības partnera statusā un šādu 

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu sagatavošanu: 

 

1. “Zaļie dzelzceļi” (Green Railway) – indikatīvās kopējās izmaksas - 31 000 EUR, t.sk. 

4 650 EUR pašvaldības līdzfinansējums, vadošais partneris - Vidzemes Tūrisma asociācija. 

Galvenās aktivitātes: sliežu velosipēdu iegāde, vecā bānīša takas labiekārtošana ~ 3km 

garumā, kopīgas mārketinga aktivitātes, materiāli. 

2. “Industriālais tūrisms” (Experience industrial heritage) – indikatīvās kopējās izmaksas – 

26 000 EUR, t.sk. 3 900 EUR pašvaldības līdzfinansējums, vadošais partneris Kurzemes 

plānošanas reģions. Galvenās aktivitātes: vides objekti pie Alūksnes šaursliežu dzelzceļa 

stacijas, mārketinga aktivitātes.  

3. “Viedās enerģijas sabiedrība” (Smart Energy Community (SEC)) – indikatīvās izmaksas 

60 000 EUR, t.sk. 9 000 EUR pašvaldības līdzfinansējums, vadošais partneris Tartu 

reģionālās enerģētikas aģentūra. Galvenās aktivitātes: viedās klases izveide Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijā, sabiedrības informēšanas kampaņas.  

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.275 

 

Par plānoto projektu “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides 

uzlabošana”  

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības un 

zinātnes ministrijas uzaicinājumu Nr.01-14e/3244, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

08.08.2016. Nr. ANP/1-2/16/3089, 2016.gada 24.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.323 

„Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot 

vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi”, Alūksnes novada attīstības 

programmas 2011. - 2017. aktualizētā Rīcības plāna 2.2.punktu, Investīciju plāna 2015.-

2017.gadam 31.punktu, 2016.gada 17.marta Alūksnes novada domes lēmumu Nr.64 “Par 

plānotajiem ieguldījumiem Alūksnes novada vispārējās izglītības iestādēs” un 2016.gada 

28.jūlija Alūksnes novada domes lēmumu Nr.248 “Par plānoto projektu izglītības iestādēm”, 

Noteikt, ka plānotajam projektam - “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību 

vides uzlabošana” - pieejamais pašvaldības līdzfinansējuma maksimālais apmērs kopā ar 

neattiecināmajām izmaksām ir līdz 40% no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda līdz 

1 094 391,53 EUR (viens miljons deviņdesmit četri tūkstoši trīs simti deviņdesmit viens euro un 

53 centi).  

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.276 

 

Par projektu “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” 

 

Pamatojoties uz 12.07.2016. saņemto iesniegumu Nr.39-2-60/3690 no Centrālās finanšu 

un līgumu aģentūras “Uzaicinājums iesniegt 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 

pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un 

sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta iesniegumu pirmajā projektu 

iesniegumu atlases kārtā”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.07.2016. ar Nr.ANP/1-

35/16/2788, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 

23.punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 3.4. un 

4.3.punktu, 

 

1. Iesniegt projekta “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” iesniegumu Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību 

veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un 

sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi 

vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” pirmajai projektu 

iesniegumu atlases kārtai.  

2. Projektam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 198088,00 EUR, tai 

skaitā ESF finansējums – 168374,80 EUR un valsts budžeta finansējums – 

29713,20 EUR. 

3. Nodrošināt projekta “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” priekšfinansēšanu no Alūksnes 

novada pašvaldības 2017.gada, 2018. gada un 2019.gada pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.277 

 

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu Z.SVIKLEI 

 

 Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4/2016 ,,Par 

pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” 4.4. un 16.punktu un 

Alūksnes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas 02.08.2016. lēmumu, protokols 

Nr.4,   

 

1. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības stipendiju  rezidentei Zanei SVIKLEI, personas 

kods [..], 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī uz vienu 

mācību gadu – 11 mēnešiem, no 01.10.2016. līdz 31.07.2017. un no 01.09.2017. līdz 

30.09.2017. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma slēgšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.278 

 

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu J.UMUREI 

 

 Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4/2016 ,,Par 

pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” 4.4. un 16.punktu un 

Alūksnes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas 02.08.2016. lēmumu, protokols 

Nr.4,   

 

1. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības stipendiju  rezidentei Jolantai UMUREI, personas 

kods [..], 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī uz vienu 

mācību gadu – 11 mēnešiem, no 01.10.2016. līdz 31.07.2017. un no 01.09.2017. līdz 

30.09.2017. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma slēgšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

  



Satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.279 

 

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu B.KOŠEVAREI 

 

 Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4/2016 ,,Par 

pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” 4.4. un 16.punktu un 

Alūksnes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas 16.08.2016. lēmumu, protokols 

Nr.5,   

 

1. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības stipendiju  rezidentei Baibai KOŠEVAREI, 

personas kods [..], 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī uz 

vienu mācību gadu – 11 mēnešiem, no 01.10.2016. līdz 31.07.2017. un no 01.09.2017. 

līdz 30.09.2017. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma slēgšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.280 

 

Par maksas apstiprināšanu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE” 

ūdenssaimniecības sabiedriskajiem pakalpojumiem  
 

 Ņemot vērā nepieciešamību noteikt vienotu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE” 

sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu visiem šī pakalpojuma saņēmējiem, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „c” apakšpunktu, Ūdenssaimniecības 

pakalpojuma likuma 6.panta otro daļu, 2008.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 

“Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas 

saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”,  
 

1. Noteikt šādu maksu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE” sniegtajiem 

ūdenssaimniecības pakalpojumiem: 

1.1. Ūdensapgādes pakalpojumiem – 1,04 EUR/m3, tajā skaitā: 

1.1.1. ūdens ražošanas pakalpojumam 0,320 EUR/m3; 

1.1.2. ūdens piegādes pakalpojumam  0,720 EUR/m3. 

1.2.  Kanalizācijas pakalpojumiem – 1,37 EUR/m3, tajā skaitā: 

1.2.1. notekūdeņu savākšanas pakalpojumam – 0,820 EUR/m3; 

1.2.2. notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumam – 0,550 EUR/m3. 

2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā noteiktās maksas stājas spēkā no 2016.gada 1.oktobra. 

3. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Alūksnes pilsētas sabiedrisko 

pakalpojumu regulatora 2007.gada 5.aprīļa lēmums Nr.5 “Par kanalizācijas pakalpojumu tarifa 

apstiprināšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE” un Alūksnes pilsētas sabiedrisko 

pakalpojumu regulatora 2007.gada 5.aprīļa lēmums Nr.6 “Par ūdensapgādes pakalpojumu tarifa 

apstiprināšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE”. 
 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                      A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.281 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.10.2013. lēmumā Nr. 498 “Par Alūksnes 

Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem” 

 

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

Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļu,  Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 

12.punktu, Ministru kabineta 03.01.2013. noteikumu Nr.17 „Pievienotās vērtības nodokļa likuma 

normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un 

administrēšanai” 27. un 28.punktu, Alūksnes novada domes 25.08.2011. saistošo noteikumu 

Nr.23/2011 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās 

ievirzes un interešu izglītības iestādēs” 3.punktu,  Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektores 

03.11.2014. rīkojuma Nr.ANP/1-6/14/383 2.pielikumu, 

  

1. Izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada domes 24.10.2013. lēmumā Nr.498 „Par 

Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem”:  

1.1.  aizstāt 2.1.-2.4.apakšpunktos vārdu “stunda” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “mācību 

stunda” (attiecīgajā locījumā). 

1.2. izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 

3. Vecāku līdzfinansējums interešu izglītības (sagatavošanas klašu) programmu apguvei 

 

Nr. 

p.k. 

Noteiktais mācību 

stundu skaits mēnesī 

Grupu mācību 

stundu (Mūzikas 

mācība un 

ritmika) izmaksas 

euro 

Individuālo 

mācību 

stundu 

izmaksas 

euro 

Izmaksas vienā 

mēnesī euro 

(grupu mācību 

stundu 

izmaksas + 

individuālo 

mācību stundu 

izmaksas)  

KOPĀ: 

PVN 

 

3.1. 6 grupu mācību 

stundas mēnesī 

(1,5 mācību stundas 

nedēļā) 

7,47 x 7,47 Nepiemēro 

3.2. 1 individuālā* mācību x 9,97 9,97 Nepiemēro 



stunda mēnesī  

(0,25 mācību stundas 

nedēļā) 

3.3. 2 individuālās* 

mācību stundas 

mēnesī  

(0,5 mācību stundas 

nedēļā) 

x 19,91 19,91 Nepiemēro 

3.4. 6 grupu mācību 

stundas mēnesī 

(1,5 mācību stundas 

nedēļā) un  

1 individuālā* mācību 

stunda mēnesī  

(0,25 mācību stundas 

nedēļā) 

7,47 9,97 17,44 Nepiemēro 

3.5. 6 grupu mācību 

stundas mēnesī 

(1,5 mācību stundas 

nedēļā) un  

2 individuālās* 

mācību stundas 

mēnesī  

(0,5 mācību stundas 

nedēļā) 

7,47 19,91 27,38 Nepiemēro 

 Paskaidrojums:  

* Izglītības pasūtītājs savstarpēji vienojas ar izglītības iestādi par individuālās mācību stundas 

ilgumu nedēļā un mācību stundu skaitu mēnesī.  

 

2. Aizstāt 4. punktā vārdu “stunda” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “mācību stunda” 

(attiecīgajā locījumā). 

 

3. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 1. septembrī. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A. DUKULIS 
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2016.gada 25.augustā                                          sēdes protokols Nr.13, 19.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.282 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 25.septembra lēmumā Nr. 365 “Par 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” 

 

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

apakšpunktu, Alūksnes novada domes 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.23/2011 

“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada profesionālās ievirzes un interešu 

izglītības iestādēs” 3.punktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 

12.punktu un  Ministru kabineta 03.01.2013. noteikumu Nr.17 „Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa 

maksāšanai un administrēšanai”  27.punktu, 28.punktu un 29.punkta 29.1. apakšpunktu, 

 

Izdarīt grozījumus ar Alūksnes novada domes 25.09.2014. lēmumu Nr.365 “Par Alūksnes 

pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” apstiprinātajā 

pielikumā “Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas maksas pakalpojumu cenrādis”, 

izteikt punktu 1.2.4. šādā redakcijā: 

 

Nr.p.k. Pakalpojums Vienība Cena bez PVN (EUR) 

 

PVN likme 

21% 

1.2.4. futbols mēnesī 2,00 nepiemēro 

 
 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.283 

 

Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem 

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

apakšpunktu, 2011. gada 25.augusta Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.23/2011 

„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes un 

interešu izglītības iestādēs” 3.punktu, Pievienotās vērtības nodokļa  likuma 52.panta pirmās daļas 

12.punktu un 2013.gada 3.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.17 „Pievienotās vērtības 

nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un  atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa 

maksāšanai un administrēšanai” 28.punktu,  

1.Apstiprināt maksu par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem - 

interešu izglītības programmām laika posmā no 01.09.2016. – 31.05.2017., nosakot dalības 

maksu mēnesī, kas netiek aplikta ar PVN: 

1.1. interešu izglītības programmās: 

1.1.1. ABJC teātris “Snullis”- 3,00 EUR dalībniekam; 

1.1.2. Deju kolektīvs “Enku - drenku” - 3,00 EUR dalībniekam; 

1.1.3. LEGO robotika - 3,00 EUR dalībniekam; 

1.1.4. Dziedāšanas pulciņš “Puķuzirņi” - 3,00 EUR dalībniekam; 

1.1.5. Mūsdienu deju studija “Dejo savam priekam” - 3,00 EUR dalībniekam; 

1.1.6. Džambas - 3,00 EUR dalībniekam; 

1.1.7. Projektu un iniciatīvu darbnīca -3,00 EUR dalībniekam; 

1.1.8. Lego darbnīca - 3,00 EUR dalībniekam; 

1.1.9. Animācijas darbnīca- 3,00 EUR dalībniekam; 

1.1.10. Dzīvesprasmju skoliņa “Princešu studija”- 3,00 EUR dalībniekam; 

1.1.11. Improvizācijas teātris- 3,00 EUR dalībniekam; 

1.1.12. Šahs un dambrete- 3,00 EUR dalībniekam; 

1.1.13. Šūšanas pulciņš- 3,00 EUR dalībniekam; 

1.1.14. Stils un mode- 3,00 EUR dalībniekam; 

1.1.15. Ielu vingrošana- 3,00 EUR dalībniekam; 

1.1.16. Elektronika- 3,00 EUR dalībniekam. 

 

1.2. interešu izglītības programmās: 

1.2.1. Deju kolektīvs “Enku- drenku” (pirmsskolas grupa) – 5,00 EUR dalībniekam; 

1.2.2. Dziedāšanas pulciņš “Puķuzirņi” (pirmsskolas grupa) – 5,00 EUR dalībniekam; 

1.2.3. Lego darbnīca (pirmsskolas grupa) – 5,00 EUR dalībniekam; 

1.2.4. Estētikas skoliņa – 5,00 EUR dalībniekam. 



 

2. Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktoram noteikt maksu iekasēšanas kārtību un 

informācijas publiskošanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.284 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.07.2014. lēmumā Nr.271 „Par atbalstu un 

līdzekļu piešķiršanu sporta interešu izglītības programmu īstenošanai” 

 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba 

samaksas noteikumi” 32.1.4.punktu, Alūksnes novada pašvaldības interešu izglītības programmu 

izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas 28.06.2016. lēmumu Nr.2 un Alūksnes novada 

domes Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 15.08.2016. lēmumu (protokols Nr.8, 4.p.), 

Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 18.08.2016. lēmumu (protokols Nr.8, 16.p.), 

 

1. Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 24.07.2014. lēmumā Nr.271 „Par atbalstu un 

līdzekļu piešķiršanu sporta interešu izglītības programmu īstenošanai” (sēdes protokols 

Nr.13,13.p.), lēmuma pirmo punktu izsakot šādā redakcijā: 

„1.Atbalstīt sporta interešu izglītības programmu īstenošanu Alūksnes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs, nodrošinot finansējumu 2 pedagogu likmēm jeb 60 

stundas nedēļā no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta.” 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.septembrī. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A. DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.285 

 

Par atbalstu un līdzekļu pārdali Alūksnes bērnu un jauniešu centram jaunatnes lietu 

speciālista pienākumu veikšanai 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba 

samaksas noteikumi” 32.1.4.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta otrās daļas 2.punktu,  Alūksnes 

novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales 

komisijas 28.06.2016. lēmumu Nr.2 un Alūksnes novada domes Sociālās, izglītības un kultūras 

komitejas 15.08.2016. lēmumu (protokols Nr.8, 5.p.), Alūksnes novada domes Finanšu 

komitejas18.08.2016 lēmumu (protokols Nr.8, 17.p.),    

 

1. Atbalstīt jaunatnes lietu speciālista vienas pedagoga amata vienības izveidi Alūksnes 

Bērnu un jauniešu centrā, nodrošinot pašvaldības finansējumu ar 2016.gada 1.septembri. 

2.  Pārdalīt līdzekļus no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem sporta 

interešu izglītības programmu īstenošanai Alūksnes Bērnu un jauniešu centram no 

2016.gada 1.septembra līdz 31.decembrim. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A. DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.286 

 

Par pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku mēneša darba algu 

 

 Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru 

kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.445 ,,Pedagogu darba samaksas noteikumi” (turpmāk 

tekstā - Noteikumi) 6. un 43.punktu:  

 

1. Noteikt no pašvaldības budžeta finansētajiem pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem 

zemāko mēneša darba algas likmi saskaņā ar Noteikumu 1.pielikuma 3.tabulu. 

2. Noteikt no pašvaldības budžeta finansētajiem pirmsskolas izglītības iestāžu vietniekiem 

izglītības jomā zemāko mēneša darba algas likmi 80% apmērā no izglītības iestādes 

vadītājam Noteikumu 1.pielikuma 3.tabulā noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes. 

3. Noteikt no pašvaldības budžeta finansētajiem pirmsskolas izglītības pedagogiem zemāko 

mēneša darba algas likmi  līdz 2018.gada 31.augustam  šādā apmērā: 

N.p.k. Izglītojamo skaits grupā Zemākā mēneša darba algas likme 

(EUR) 

1. Līdz 13 560  

2. 14 un vairāk 620 

 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 19.12.2013. lēmumu Nr.580 ,,Par 

pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanu”. 

5. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.septembrī. 

 

Domes priekšsēdētājs         A. DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.287 

 

Par noteikumu Nr.2/2016 „Valsts budžeta mērķdotācijas speciālajām pirmsskolas izglītības 

iestādēm, pirmsskolas izglītības iestāžu speciālajām grupām un internātpamatskolai 

sadales kārtība” apstiprināšanu 

 

 Pamatojoties uz likuma,,Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem 

Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās 

pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”, Ministru 

kabineta 15.07.2016. noteikumiem Nr.477 ,,Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un 

vispārējās izglītības iestāžu specialās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”, Ministru 

kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.447 ,,Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba 

samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās 

izglītības iestādēs”,  un  Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 ,,Pedagogu darba 

samaksas noteikumi” , 

 

1. Apstiprināt noteikumus Nr.2/2016 „Valsts budžeta mērķdotācijas speciālajām 

pirmsskolas izglītības iestādēm, pirmsskolas izglītības iestāžu speciālajām grupām un 

internātpamatskolai sadales kārtība” (pielikumā uz 3 lapām). 

 

2. Noteikumu izpildes kontroli uzdot Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldei. 

 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 26.01.2012. lēmumu Nr.15 ,,Par 

noteikumu Nr.2/2012 ,,Valsts budžeta mērķdotācijas speciālajām pirmsskolas izglītības 

iestādēm, pirmsskolas izglītības iestāžu speciālajām grupām un internātskolai sadales 

kārtība” apstiprināšanu”. 

 

4. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.septembrī. 

 

Domes priekšsēdētājs         A. DUKULIS 

 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2016/29.08/Noteikumi_merkdotacijas_sadalei_speciala.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.288 

 

Par noteikumu Nr.3/2016 „Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada 

pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  

 

 Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 05.07.2016. 

noteikumiem Nr.447 ,,Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, un  

Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445,,Pedagogu darba samaksas noteikumi” , 

 

1. Apstiprināt noteikumus Nr.3/2016 „Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada 

pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (pielikumā uz 5 lapām). 

 

2. Noteikumu izpildes kontroli uzdot Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldei. 

 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumu Nr.330,,Par 

noteikumu Nr.5/2012 ,,Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības 

izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, 

pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu.” 

 

4. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.septembrī. 

 

Domes priekšsēdētājs         A. DUKULIS 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2016/29.08/Noteikumi_merkdotacijas_sadale.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.289 

 

Par līdzekļu piešķiršanu un aizņēmumu ceļu infrastruktūras projekta īstenošanai 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada domes 28.04.2016. lēmumu Nr.163 “Par sadarbību un 

kopīgu projektu realizāciju ar Aizsardzības ministriju” (sēdes protokols Nr.8, 36.punkts), 

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), 1.3.punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. 

Investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizācijas, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes  

21.04.2016. lēmumu Nr.126 (ārkārtas sēdes protokols Nr.7, 1.punkts), 23.punktu, Alūksnes 

novada domes Finanšu komitejas 18.08.2016. lēmumu (sēdes protokols Nr.8, 21.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 1. un 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2., 23. un 27.punktu, likuma „Par valsts budžetu 

2016.gadam” 15.panta trešās daļas 3.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. Atbalstīt ceļu infrastruktūras (Lāčplēša, Vējakalna un Rijukalna ielas pārbūve Alūksnē, 

Alūksnes novadā, tajā skaitā ūdensvada un kanalizācijas izbūve Rijukalna ielā un 

ūdensvada izbūve Vējakalna ielā Alūksnē, Alūksnes novadā un Torņa ielas Alūksnē, 

Alūksnes novadā pārbūve) projekta īstenošanu 513 867,00 EUR (pieci simti trīspadsmit 

tūkstoši astoņi simti sešdesmit septiņi euro) apmērā. 

 

2. Piešķirt finansējumu 128 500,00EUR (viens simts divdesmit astoņi tūkstoši pieci simti 

euro) apmērā, kas sastāda 25% no kopējām ceļu infrastruktūras projekta izmaksām kā 

Valsts kases aizdevuma līdzfinansējumu. 

 

3. Lēmuma 2.punktā minēto finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības 

pamatbudžeta 2016.gadam apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus: 

2.1. 107 000,00 EUR (viens simts septiņi tūkstoši euro) apmērā no valdības funkcijas 

koda 01721 „Alūksnes novada pašvaldības parāda maksājumi (apkalpošana, 

procentu atmaksa, pamatsummu atmaksa)” uz valdības funkcijas kodu 045112 

„Alūksnes pilsētas satiksmes drošības pasākumi”, 



2.2. 21 500,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā no valdības 

funkcijas koda 049010 „ES projektu līdzfinansējums (pašvaldības projekti)” uz 

valdības funkcijas kodu 045112 „Alūksnes pilsētas satiksmes drošības pasākumi”. 

 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos. 

 

5. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 

Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases noteiktajiem 

aizņēmuma procentiem ceļu infrastruktūras projekta īstenošanai līdz 385 367,00 EUR 

(trīs simti astoņdesmit pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit septiņi euro) apmērā ar 

aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2018.gada marta līdz 2027.gada 

decembrim (ieskaitot). 

 

6. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2016/29.08/Aiznemumu%20aprekins_2016_gads_Vejakalna.xls
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.290 

 

Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumu autotransportam 

 

Izskatot Malienas pagasta pārvaldes 11.08.2016. iesniegumu Nr.MPP/1-5/16/53 “Par 

līdzekļu piešķiršanu mikroautobusa uzturēšanai un remontam”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 12.08.2016. ar Nr.ANP/1-33/16/3165,   

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 18.08.2016. lēmumu (sēdes 

protokols Nr.8, 22.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 23.punktu, likuma „Par pašvaldību 

budžetiem” 30.pantu, 

 

1. Piešķirt finansējumu 1600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro) apmērā jaunu ziemas 

autoriepu komplekta iegādei un degvielas sprauslu remontam Malienas pagasta pārvaldes 

skolēnu pārvadājumu autotransportam - autobusam “Mercedes- Benz Sprinter 315”. 

 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2016.gadam 

apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda 096117 „Alūksnes 

novada skolēnu pārvadājumu rezerves fonds” uz valdības funkcijas kodu 096108 „Malienas 

pagasta skolēnu pārvadājumi” par lēmuma 1.punktā minēto summu. 

 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.  

 

  

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.291 

 

Par līdzekļu piešķiršanu Tūrisma informācijas centra un Bībeles muzeja skvēra 

labiekārtošanas pabeigšanai 
 

 Izskatot Pašvaldības aģentūras “SPODRA” 09.08.2016. iesniegumu Nr.SPO/1-5/16/106 

“Par Alūksnes pilsētas skvēra labiekārtošanas projekta II kārtas būvniecību”, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 09.08.2016. ar Nr.ANP/1-42/16/3125,  

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), 1.4.punktu, Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 

18.08.2016. lēmumu (sēdes protokols Nr.8, 23.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,  

 

 

1. Piešķirt papildus finansējumu 6331,00 EUR (seši tūkstoši trīs simti trīsdesmit viena euro) 

apmērā Tūrisma informācijas centra un Bībeles muzeja skvēra labiekārtošanas projekta II 

kārtas pabeigšanai. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2016.gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma veida „Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādi par 

iepriekšējiem gadiem” plānu par lēmuma 1.punktā minēto summu. 

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 066002 valdības funkciju kodu – Pārējā tautsaimniecība. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu iekļaušanu 

nākamajos budžeta grozījumos. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.292 

 

Par līdzekļu piešķiršanu inženierbūves “Dambja tilts” slūžu atjaunošanas būvdarbu 

pabeigšanai 
 

 Izskatot Zeltiņu pagasta pārvaldes 08.08.2016. iesniegumu Nr.ZPP/1-5/16/43 “Par 

finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.08.2016. ar Nr.ANP/1-

33/16/3104,  

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), 7.2.punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-

2017. Investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizācijas, kas apstiprināts ar Alūksnes novada 

domes  21.04.2016. lēmumu Nr.126 (ārkārtas sēdes protokols Nr.7, 1.punkts), 98.punktu, 

Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 18.08.2016. lēmumu (sēdes protokols Nr.8, 

24.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,  

 

 

1. Piešķirt papildus finansējumu 16 456,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit 

seši euro) apmērā inženierbūves “Dambja tilts” slūžu atjaunošanas būvdarbu pabeigšanai. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2016.gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma veida „Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādi par 

iepriekšējiem gadiem” plānu par lēmuma 1.punktā minēto summu. 

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 06114 valdības funkciju kodu – Zeltiņu komunālā 

saimniecība. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu iekļaušanu 

nākamajos budžeta grozījumos. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.293 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem  

Strautiņu pamatskolas kanalizācijas sistēmas sakārtošanai 

 

 Izskatot Strautiņu pamatskolas 09.08.2016. iesniegumu Nr.SPSK/1-11/16/46 “Par 

Strautiņu pamatskolas kanalizācijas sistēmas sakārtošanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 09.08.2016. ar Nr.ANP/1-42/16/3113 un 15.08.2016. iesniegumu Nr.SPSK/1-

11/16/48 “Par Strautiņu pamatskolas kanalizācijas sistēmas sakārtošanu”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 15.08.2016. ar Nr.ANP/1-42/16/3183,  

 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 attīstības programmas 2011.-

2017. Investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizācijas, kas apstiprināts ar Alūksnes novada 

domes  21.04.2016. lēmumu Nr.126 (ārkārtas sēdes protokols Nr.7, 1.punkts), 36.punktu, 

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 12 015,00 EUR 

(divpadsmit tūkstoši divi simti piecpadsmit euro) apmērā Strautiņu pamatskolas 

kanalizācijas sistēmas sakārtošanai. 

 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 092210 valdības funkciju valdības funkciju kodu 

“Strautiņu pamatskola”. 

 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

iekļaušanu nākamajos budžeta grozījumos. 

 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 

  



Lēmuma projekts satur ierobežotas  

pieejamības informāciju 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.294 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.413 „Par amata vietām 

un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

 

  



 

Lēmuma projekts satur ierobežotas  

pieejamības informāciju (personas kods) 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.295 

 

Par Būvvaldes vadītāju - arhitektu 

Pamatojoties uz likuma par „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu, 

1. Ar 2016. gada 12. septembri par Būvvaldes vadītāju - arhitektu iecelt Sandru 

SMILDZIŅU, personas kods [..]. 

2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt Būvvaldes dokumentu un 

materiālo vērtību nodošanu Sandrai SMILDZIŅAI. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.296 

 

Par domes priekšsēdētāja A. DUKUĻA komandējumu 

 

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 25.07.2013. saistošo noteikumu Nr.18/2013 

“Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 45.8.punktu, biedrības “Vidzemes tūrisma asociācija” 

12.08.2016. ielūgumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 15.08.2016. ar Nr. ANP/1-

41/16/3171, 

 

1. Komandēt Alūksnes novada domes priekšsēdētāju Arturu DUKULI laikā no 21.09.2016. 

līdz 27.09.2016. uz nemateriālās kultūras mantojuma konferenci un semināru Portugālē, 

Guimaraes pilsētā, projekta “CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, 

Innovative and Sustainable Tuorism Actions” ietvaros. 

2. Segt komandējuma dienas naudas izdevumus, līdzekļus paredzot no deputātu un komisiju 

darba nodrošināšanai paredzētajiem budžeta līdzekļiem. 

 

 

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 25.augustā                                          sēdes protokols Nr.13, 34.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.297 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – jaunbūves Ojāra Vācieša ielā 1, 

Alūksnē, Alūksnes novadā nojaukšanu 

 

 Nekustamais īpašums Ojāra Vācieša ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

3601 029 3718, saskaņā ar Alūksnes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Alūksnes pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.447 I.daļas 1.iedaļas ierakstiem, sastāv no zemes gabala, kadastra 

apzīmējums 3601 029 3718, 1,3689 ha platībā, jaunbūves, kadastra apzīmējums 3601 029 3718 

001, turpmāk tekstā – būve, un ir Alūksnes novada pašvaldībai piederošs īpašums.   

Nekustamais īpašums atrodas Valsts nozīmes arhitektūras (Parks, aizsardzības Nr.2666) 

un pilsētbūvniecības (Alūksnes pilsētas vēsturiskais centrs, aizsardzības Nr.7424) pieminekļu 

teritorijā, pieguļ pašvaldības ielām (Pils un Ojāra Vācieša iela) un pašvaldības nekustamajiem 

īpašumiem Pilssalas ielā 2 un Pils ielā 31 Alūksnē, Alūksnes novadā. 

Saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu, uz zemes gabala atrodas 

nepabeigtas būvniecības objekts – drupas, lietošanas veids – viesnīcu ēkas (1211). Būvniecības 

periods – 20.gs. sešdesmitie gadi. 

Alūksnes novada teritorijas plānojumā 2015. – 2027.gadam, zemesgabala Ojāra Vācieša 

ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā daļa, uz kura atrodas būve, ir degradēta teritorija. 

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības būvvaldes, turpmāk tekstā – būvvalde, 

17.08.2016. atzinumu Nr.BUV/3-1/16/36 „Par nepabeigtu būvniecības objektu Ojāra Vācieša 

ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā”, kas izdots pēc būves apsekojuma un secināts, ka būvei Ojāra 

Vācieša ielā 1 netiek nodrošinātas prasības par būvju mehānisko stiprību un stabilitāti, higiēnu 

un nekaitīgumu vides aizsardzībai, lietošanas drošību, ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu, 

kvalitatīvu dzīves vidi. Tās lietošana vai kāda cita izmantošana ir bīstama. Brūkošas būves 

izskats degradē Alūksnes pilsētas vēsturisko vidi. Būvvaldes ieskatā būve ir jāsakārto vai 

jānojauc. 

 Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā, būves kadastrālā vērtība šobrīd ir 

34 576 EUR. Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības Grāmatvedības datiem, būves atlikusī 

bilances vērtība uz 19.08.2016. ir 1684 EUR. 

 Saskaņā ar Civillikuma 1084.pantā ietverto principu, ka katram būves īpašniekam, lai 

aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne 

kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem. Būvniecības likuma 21.panta devītajā daļā 

noteikts, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir 

bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved 

kārtībā vai jānojauc, atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem.   



 Pieņemot lēmumu, dome secina, ka nojaucot vidi degradējošu objektu - nepabeigtas 

būvniecības būvi (drupas), tiks sakārtota vieta un zemesgabals iekļausies Parka un urbānajā 

ainavā.      

 

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3. un 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma 1084.pantu, Būvniecības 

likuma 21.panta devīto daļu,  

 

Nojaukt Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – jaunbūvi, kadastra apzīmējums 3601 

029 3718 001, labiekārtojot zemesgabalu, kadastra apzīmējums 3601 029 3718, Ojāra Vācieša 

ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                          A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.298 

 

Par aizņēmumu projekta „Alūksnes novada Liepnas pagasta pašvaldības autoceļa 

“Franciskopole  - Kavaci” pārbūve” īstenošanai 

 

Ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta 19.08.2016. vēstuli Nr.07.3-11/16/1534 “Lēmums 

par projekta iesnieguma apstiprināšanu”, kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 19.08.2016. 

ar Nr.ANP/1-35/16/3254, Alūksnes novada domes 30.06.2016. lēmumu Nr.216 “Par projektu 

“Alūksnes novada Liepnas pagasta pašvaldības autoceļa Franciskopole – Kavaci pārbūve” (sēdes 

protokols Nr.11, 15.punkts)  un nepieciešamību nodrošināt projekta līdzfinansēšanu un 

priekšfinansēšanu, un to, ka pašvaldības autoceļš “Franciskopole  - Kavaci” pēc pārbūves būs 

pieejams ikvienam lietotājam bez ierobežojuma un bezmaksas, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par 

valsts budžetu 2016.gadam” 15.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 24.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 ELFLA projekta „Alūksnes novada Liepnas pagasta pašvaldības 

autoceļa “Franciskopole - Kavaci” pārbūve” īstenošanai līdz 108 851,82 EUR (viens 

simts astoņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens euro 82 centu) apmērā ar aizņēmuma 

pamatsummas atmaksas termiņu no 2018.gada marta līdz 2021.gada decembrim 

(ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 2 lp. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2016/29.08/Pielikums_Liepnas%20autocels.pdf
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LĒMUMS Nr.299 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem  

pašvaldības dzīvokļa remontam 

 

 Izskatot Alūksnes novada Sociālā dienesta 22.08.2016. iesniegumu Nr.NSD/1-7/16/722 

“Par pašvaldības dzīvokļa remontu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 22.08.2016. ar 

Nr.ANP/1-42/16/3277,  

 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), 5.2.punktu,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 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,  

 

1. Lai nodrošinātu dzīvojamā fonda izveidi speciālistam, kurš strādās novadam aktuālā 

specialitātē, izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 

7874,00 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri euro) apmērā pašvaldības 

dzīvokļa Jāņkalna ielā 49, korpuss Nr.2, dzīvokļa Nr.27, Alūksnē, Alūksnes novadā 

remontam. 

 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 109111 valdības funkciju valdības funkciju kodu 

“Pārējie sociālie pasākumi”. 

 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

iekļaušanu nākamajos budžeta grozījumos. 

 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs          A.DUKULIS 

 

 

 


