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DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
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A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2017. gada 26. oktobrī                                       sēdes protokols Nr.15, 2.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.382 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

[..], Alūksnes novadā, atsavināšanu 

 

 Izskatot [..] 02.10.2017. iesniegumu par zemesgabala [..], Alūksnes novadā 

atsavināšanu, kas 02.10.2017. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts novada 

pašvaldības kancelejā ar Nr. ANP/1-24/17/812, 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 [..], Alūksnes 

novadā, kadastra Nr. [..]  sastāvā esošu, apbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai 

piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], par kuru  Alūksnes novada 

pašvaldība 21.04.2009. noslēgusi zemes nomas līgumu ar bijušo zemes lietotāju [..], 

personas kods [..]. Uz zemes vienības atrodas nomnieces tiesiskajā valdījumā esoša 

dzīvojamā  ēka.  

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemesgabala robežu plānu 

izgatavošanu, 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 [..], Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu  [..], 

personas kods [..].   

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.383 

 

Par dzīvojamās mājas [..], Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.[..] piederošo 

zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

75. panta ceturto daļu, Alūksnes rajona Ilzenes pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 

02.03.2006. izziņu Nr.3-8/79, 02.04.1993. Alūksnes rajona paju sabiedrības „Ilzene” 

vienošanos ar [..] par dzīvokļa Nr[..], Alūksnes novadā pirkšanu, 06.10.1999. pirkuma līgumu, 

un  

ņemot vērā [..] 10.10.2017. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības 

kancelejā 11.10.2017. ar Nr. ANP/1-24/17/832, par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības,  

 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības [..], Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. [..], 

pie dzīvokļa īpašuma Nr.[..] piederošās kopīpašuma 860/16249 domājamās 

daļas. 

2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 860/16249 domājamo 

daļu nodošanu bez atlīdzības [..] īpašumā tiek noslēgta viena mēneša laikā no 

lēmuma pieņemšanas dienas. 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.384 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma [..], Alūksnes novadā 

atsavināšanu 

 

Izskatot [..], deklarētā dzīvesvieta [..], Alūksnes novadā, atsavināšanas ierosinājumu par 

dzīvokļa īpašuma [..], Alūksnes novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā  23.08.2017. ar Nr. ANP/1-24/17/687,  

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu, 4.panta 

ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 

4.punktu, 45.panta ceturto daļu, 

  

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

[..], Alūksnes novadā ar kopējo platību 56,5m² un ar to saistītām kopīpašuma 565/11750 

domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. 
 

2. Noteikt, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar dzīvokļa īpašuma novērtēšanu un 

atsavināšanas procesa veikšanu, sedz dzīvokļa īrniece [..]. Pēc dzīvokļa atsavināšanas 

procesa pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus iekļaut dzīvokļa pirkuma līgumā 

noteiktajā cenā.  

 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu [..], Alūksnes novadā, 

kadastra numurs [..], pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniecei.  

 

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

atsavināšanas komisijai. 
 
 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.385 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Lejas” - 8, Jaunalūksnes 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 09.10.2017. 

iesniegumu Nr.1-9/581 “Par atsavināmu dzīvokli”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 09.10.2017. ar Nr. ANP/1-42/17/4250, 

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

8, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 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. Atzīt, ka Alūksnes novada pašvaldības dzīvoklis „Lejas” – 8, Jaunalūksnes pagastā, 

Alūksnes novadā nav derīgs dzīvošanai. 
 

2. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu –dzīvokli 

„Lejas” - 8, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 36,6m² un ar to 

saistītām kopīpašuma 366/5265 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un 

palīgēkām. 
 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu „Lejas” – 8, Jaunalūksnes 

pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3656 006 0090 001 008. 

 

4. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

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

atsavināšanas komisijai. 

   
Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.386 

 

Par nekustamā īpašuma „ceļš Malveši – Apsītes”,  

Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā 
  

Izskatot akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” iesniegumu Nr. 4.1-

2_01my_260_17_182 „Par īpašumu “ceļš Malveši - Apsītes””, kas saņemts un reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 15.02.2017. ar Nr. ANP/1-35/17/566, iesniegumu Nr. 4.1-

2_06ep_260_17_862 “Par īpašumu “ceļš Malveši – Apsītes””, kas saņemts un reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 31.07.2017. ar Nr. ANP/1-35/17/3165, turpmāk tekstā – 

Iesniegumi, novada dome konstatē, ka: 

 Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zeme „ceļš Malveši – Apsītes”, Zeltiņu pagastā, 

Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3694 004 0023, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, 

0,3 ha platībā, ar lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101, ir ceļš (0,370 km garumā, 8,1 m platumā, bez 

seguma), kas atrodas pašvaldības valdījumā. Nekustamais īpašums ir reģistrēts pašvaldības ceļu 

reģistrā kā “B” grupas ceļš (ceļš, kas nodrošina transportlīdzekļu piebraukšanu ne mazāk kā pie 

trim viensētām). Ceļa vidējā transportlīdzekļu satiksmes intensitāte – 39, kas atbilst “D” 

ikdienas uzturēšanas klasei. Nekustamais īpašums ietilpst inženierbūves - autoceļa “Malveši – 

Apsītes”, kadastra apzīmējums 3694 004 0023 001, sastāvā. 

 Nekustamais īpašums valstij Zemkopības ministrijas personā nepieciešams, lai 

nodrošinātu kokmateriālu transportēšanu un mežsaimniecisko darbu veikšanu. Kā norādīts 

Iesniegumā, akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” apņemas par saviem līdzekļiem un darba 

spēku veikt Nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrā daļa nosaka, ka 

atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas 

publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā 

par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas 

valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes 

uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas 

personas vai valsts īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par 

atvasinātas publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais 

nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas 

lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības 

norādītās valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta 



pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības 

nodod tai atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi.  

Zeltiņu pagasta pārvaldes 12.10.2017. iesniegumā Nr. ZPP/1-5/17/65 „Par īpašumu 

„ceļš Malveši – Apsītes”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.10.2017. ar 

Nr. ANP/1-33/17/4316, teikts, ka tā ir izvērtējusi situāciju un tuvākajā laika periodā neplāno 

veikt ilgtermiņa ieguldījumus ceļam “Malveši – Apsītes”. Lai veicinātu pagasta teritorijā esošās 

infrastruktūras uzlabošanu, Zeltiņu pagasta pārvalde neiebilst pret to, ka Alūksnes novada 

pašvaldība nodod bez atlīdzības valstij Zemkopības ministrijas personā tās valdījumā esošo 

Nekustamo īpašumu ar nosacījumu, ka akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” nodrošinās 

pilnvērtīgu ceļa ikdienas uzturēšanu. 

  

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

personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu, 

 

1. Pēc nekustamā īpašuma reģistrācijas zemesgrāmatā, nodot bez atlīdzības valstij 

Zemkopības ministrijas personā nekustamo īpašumu „ceļš Malveši – Apsītes”, Zeltiņu 

pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3694 004 0023, kokmateriālu 

transportēšanas un mežsaimniecisko darbu veikšanai. 

2. Noteikt Zemkopības ministrijai, attiecīgi par to izdarot atzīmi Zemesgrāmatā: 

2.1.aizliegumu atsavināt un apgrūtināt nekustamo īpašumu „ceļš Malveši – Apsītes”, 

Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3694 004 0023, ar lietu 

tiesībām un pienākumu bez atlīdzības nodot to Alūksnes novada pašvaldībai, ja tas 

vairs netiek izmantots kokmateriālu transportēšanas un mežsaimniecisko darbu 

veikšanai, vai netiek veikta tā ikdienas uzturēšana spēkā esošu Ministru kabineta 

noteikumu par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to 

izpildes kontroli kārtībā, atbilstoši “D” uzturēšanas klasei. 
   
 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.387 

 

Par projektu “Pašvaldības autoceļa “Indrāni – Blūmji - Gailīši”, “Rijukalns -

Vengerski” un “Ziemeri - Murati” pārbūve Ziemera pagastā, Alūksnes novadā” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 23. un 27.punktu, Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr. 475 “Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 18.3. punktu, 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 1.3. punktu un 

Investīciju plāna 2015.-2017.gadam  20.1., 20.4. un 20.5. punktu, Alūksnes novada domes 

2015. gada 26. marta lēmumu Nr.126 “Par Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 

pasākumu “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”” un Alūksnes novada 

domes 2015. gada 27. novembra lēmumu Nr. 375 “Par finansējumu un laika periodu projektu 

realizācijai””, 

1. Iesniegt projekta Pašvaldības autoceļa “Indrāni – Blūmji - Gailīši”, “Rijukalns - Vengerski” 

un “Ziemeri - Murati” pārbūve Ziemera pagastā, Alūksnes novadā” (turpmāk tekstā – 

projekts) iesniegumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku 

attīstības programmas pasākuma ,,Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos” atklātajam projektu iesniegumu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 318 435,60 EUR (trīs simti astoņpadsmit tūkstoši četri 

simti trīsdesmit piecu euro un 60 centu) apmērā, tajā skaitā projekta: 

2.1. attiecināmās izmaksas 188 662,22 EUR (viens simts astoņdesmit astoņi tūkstoši seši 

simti sešdesmit divi euro un 22 centi), ko sastāda ELFLA finansējums 90% apmērā jeb  

169 796,00 EUR (viens simts sešdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit seši 

euro) un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā jeb 18 866,22 EUR 

(astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit seši euro un 22 centi), 

2.2. neattiecināmās izmaksas 129 773,37 EUR (viens simts divdesmit deviņi tūkstoši septiņi 

simti septiņdesmit trīs euro un 37 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt: 

3.1. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 123 433,59 EUR (viens simts divdesmit 

trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit trīs euro un 59 centi), ko sastāda projekta attiecināmās 

izmaksas 18 866,22 EUR (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit seši euro un 22 

centi) un projekta neattiecināmās izmaksas 104 567,37 EUR (viens simts četri tūkstoši 

pieci simti sešdesmit septiņi euro un 37 centi), 



3.2. Ziemera pagasta pārvaldes apstiprinātā budžeta ietvaros finansējumu 25 206,00 EUR 

(divdesmit pieci tūkstoši divi simti seši euro), ko sastāda projekta neattiecināmo 

izmaksu finansējums 25 206,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši divi simti seši euro). 

4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera  pagastu 

pārvalžu vadītāju Iveta VĀRTUKAPTEINI. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.388 

 

Par  projektu “Pašvaldības autoceļa “Dzintari-Cīņas pārbūve  

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 23. un 27.punktu, Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr. 475 “Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 18.3. punktu, 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 1.3. punktu un 

Investīciju plāna 2015.-2017.gadam  22.1. punktu, Alūksnes novada domes 2015. gada 

26. marta lēmumu Nr.126 “Par Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumu 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”” un Alūksnes novada domes 

2015. gada 27. novembra lēmumu Nr. 375 “Par finansējumu un laika periodu projektu 

realizācijai””, 

1. Iesniegt projekta Pašvaldības autoceļa “Dzintari-Cīņas pārbūve Veclaicenes pagastā, 

Alūksnes novadā” (turpmāk tekstā – projekts) iesniegumu Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma 

,,Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātajam projektu 

iesniegumu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 210 001,13 EUR (divi simti desmit tūkstoši viens 

euro un 13 centi) apmērā, tajā skaitā projekta: 

2.1. attiecināmās izmaksas 152 301,11 EUR (viens simts piecdesmit divi tūkstoši trīs 

simti viens euro un 11 centi), ko sastāda ELFLA finansējums 90% apmērā jeb  

137 071,00 EUR (viens simts trīsdesmit septiņi tūkstoši septiņdesmit viens euro) 

un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā jeb 15 230,11 EUR 

(piecpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit euro un 11 centi), 

2.2. neattiecināmās izmaksas 57 700,02 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti 

euro un 2 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt: 

3.1. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 64 461,34 EUR (sešdesmit četri 

tūkstoši četri simti sešdesmit viens euro un 34 centi), ko sastāda projekta 

attiecināmās izmaksas 15 230,11 EUR (piecpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit 

euro un 11 centi) un projekta neattiecināmās izmaksas 49 231,23 EUR (četrdesmit 

deviņi tūkstoši divi simti trīsdesmit viens euro un 23 centi), 



3.2.Veclaicenes pagasta pārvaldes apstiprinātā budžeta ietvaros finansējumu                        

8 468,79 EUR (astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit astoņi euro un 79 centi), ko 

sastāda projekta neattiecināmo izmaksu finansējums 8 468,79 EUR (astoņi tūkstoši 

četri simti sešdesmit astoņi euro un 79 centi). 

4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera  pagastu 

pārvalžu vadītāju Iveta VĀRTUKAPTEINI. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.389 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumā Nr. 184 “Par  projektu 

“Pašvaldības autoceļa “Bambāļi – Tortuži – Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene – 

Dauguļi – Vidzemes šoseja” 1. kārtas pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 23. un 27.punktu, Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr. 475 “Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 18.3. punktu, 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 1.3. punktu un 

Investīciju plāna 2015.-2017.gadam  21.1. un 21.2. punktu, Alūksnes novada domes 2015.gada 

26. marta lēmumu Nr.126 “Par Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumu 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”” un Alūksnes novada domes 2015. 

gada 27. novembra lēmumu Nr. 375 “Par finansējumu un laika periodu projektu realizācijai””, 

 

Veikt grozījumus Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumā Nr. 184 “Par  projektu 

“Pašvaldības autoceļa “Bambāļi – Tortuži – Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene – Dauguļi – 

Vidzemes šoseja” 1. kārtas pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā””, 

 

1. Lēmuma 2. punktā skaitli  un tekstu iekavās “228 600,84 EUR (divi simti divdesmit 

astoņi tūkstoši seši simti euro un 84 centi)” aizstāt ar skaitli un tekstu iekavās “228 

613,23 EUR (divi simti divdesmit astoņi tūkstoši seši simti trīspadsmit euro un 23 

centi)”. 

2. Lēmuma 2.2. punktā skaitli  un tekstu iekavās “103 310,84 (viens simts trīs tūkstoši trīs 

simti desmit euro un 84 centi)” aizstāt ar skaitli un tekstu iekavās “103 323,23 (viens 

simts trīs tūkstoši trīs simti divdesmit trīs euro un 23 centi)”. 

3. Lēmuma 3.2. punktā skaitli  un tekstu iekavās “40665,84 EUR (četrdesmit tūkstoši seši 

simti sešdesmit pieci euro un 84 cents)” aizstāt ar skaitli un tekstu iekavās 

40678,23 EUR (četrdesmit tūkstoši seši simti septiņdesmit astoņi euro un 23 centi)”.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

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 

2017. gada 26. oktobrī                                     sēdes protokols Nr.15, 10.p. 
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LĒMUMS Nr.390 

 

Par Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmuma Nr.328 „Par Alūksnes novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma – ēkas Pils ielā 52, Alūksnē, izmantošanu” atzīšanu par 

spēku zaudējušu    

 

Ņemot vērā Alūksnes novada Sociālā dienesta 14.09.2017. iesniegumu Nr. NSD/1-

7/17/902 “Par ēku Pils ielā 52, Alūksnē”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

14.09.2017. ar Nr. ANP/1-42/17/3808, 

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

 

Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumu Nr.328 „Par 

Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – ēkas Pils ielā 52, Alūksnē, izmantošanu” 

(sēdes protokols Nr.16, 35.p.). 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.391 

 

Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē iznomāšanu  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 77. panta ceturto daļu, Ministru kabineta 

2010. gada 8. jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas 

kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 

7. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumu Nr.645 “Darbības 

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

revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 

programmām” īstenošanas noteikumi” 33.punktu, 

 

1. Pēc nodošanas ekspluatācijā, iznomāt Industriālo teritoriju ar uzņēmējdarbībai 

piemērotu ēku Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, Alūksnes novadā.  

2. Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē. 

3. Nekustamā īpašuma izmantošanas mērķis – nomnieka komercdarbībai. Nomas termiņš 

– līdz 12 gadiem. 

4. Piešķirt nomniekam bez papildu atlīdzības apbūves tiesību uz visu nomas termiņu, ar 

tiesībām būvēt funkcionāli nepieciešamas, ar iznomātāju atsevišķi saskaņotas būves. 

Pēc apbūves tiesības termiņa beigām, apbūve kļūst par zemes īpašnieka īpašumu par 

samaksu pēc mazākās no vērtībām – kadastrālās, tirgus vai grāmatvedības uzskaites 

atlikušās vērtības, vai bez atlīdzības, ja līdzēji 2 (divu) mēnešu laikā nevar vienoties par 

atlīdzības apmēru un samaksas kārtību. 

5. Noteikt īpašos nomas nosacījumus: 

5.1. Nomnieks - persona, kas atbilst mazā (sīkā) vai vidējā komersanta statusam saskaņā 

ar Eiropas Komisijas regulā Nr.651/2014 noteikto, kura saimnieciskā darbība saskaņā 

ar Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā, 2. redakcija (NACE 

2 red) nav saistīta ar šādām tautsaimniecības nozarēm: elektroenerģija, gāzes apgāde, 

siltumapgāde, izņemot gaisa kondicionēšanu (NACE kods: D); ūdensapgāde, kā arī 

notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, izņemot otrreizējo pārstrādi 

(NACE kods: E); vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, izņemot automobiļu un 

motociklu remontu (NACE kods: G); finanšu un apdrošināšanas darbības (NACE kods: 

K); operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE kods: L); valsts pārvalde un aizsardzība, 

obligātā sociālā apdrošināšana (NACE kods: O); azartspēles un derības (NACE kods: 

R92); tabakas audzēšana (NACE kods: A01.15) un tabakas izstrādājumu ražošana 

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/01.11/Pielikums_Rūpniecibas_iela_a.pdf


(NACE kods: C12); ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (NACE kods: 

U); 

5.2. Nomniekam ir pienākums 3 (trīs) gadu laikā no nomas līguma noslēgšanas, investēt 

savā uzņēmējdarbībā projekta teritorijā ne mazāk kā 800 000 tūkstoši EUR apmērā un 

radīt ne mazāk kā 20 jaunas darba vietas. Nomniekam ir tiesības samazināt ieguldītās 

investīcijas un jaunradītās darba vietas tādā apjomā, kādā apakšnomnieks/i iegulda savā 

uzņēmējdarbībā vai sadarbības partneri, kas gūst labumu no objekta infrastruktūras. 

Rādītāji var tikt ieskaitīti, ja tie radušies pirms nomas līguma slēgšanas bet ne agrāk kā 

2016. gadā un ir saistīti ar projekta teritoriju; 

5.3. Nodrošinot īpašo nosacījumu izpildīšanu, nomnieks ir tiesīgs nodot objekta daļu 

apakšnomā personai, kas atbilst nomniekam noteiktajam statusam. 

6. Uzdot nomas tiesību izsoles organizēšanu un nosacītās nomas maksas noteikšanu veikt 

Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai, turpmāk tekstā – 

komisija.  

7. Pilnvarot komisiju apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.392 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 22/2017 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 

nolikums” izdošanu 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Publisko aģentūru 

likuma 2.panta otro daļu, 

  

 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 22/2017 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 

„ALJA” nolikums” un to paskaidrojuma rakstu. 

  

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

  

 

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/01.11/Saistosie_noteikumi_Aljas_nolikums.doc
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/01.11/Saistosie_noteikumi_Aljas_nolikums.doc
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LĒMUMS Nr.393 

 

Par konkursa “Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss” nolikuma 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 23.punktu, 

1. Apstiprināt projektu konkursa “Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss” 

nolikumu (pielikumā uz 14 lapām). 

 

2. Konkursa finansēšanu nodrošināt no pašvaldības 2017. gada budžeta līdzekļiem. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/01.11/Jauniesu_biznesa_ideju_konkurss.docx
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LĒMUMS Nr.394 

 

Par Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.15/2017 “Par 

pabalstiem Alūksnes novadā” precizēšanu 

 

 Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 26.09.2017. atzinumu 

Nr.1-18/7356 “Par saistošajiem noteikumiem”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

26.09.2017. ar Nr. ANP/1-2/17/3984, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45. panta 

ceturto daļu, 

 

 precizēt Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošos noteikumus 

Nr.15/2017 “Par pabalstiem Alūksnes novadā”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                           A.DUKULIS  

 

 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/01.11/Saist_noteik_Nr_15_soc_pabalsti_precizeti.docx
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LĒMUMS Nr.395 

 

Par Alūksnes pilsētas bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam 

 

 Ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes 05.10.2017. vēstuli Nr. 3.1.4-1/2163 “Par 

reģiona galvenās bibliotēkas atkārtotu akreditāciju”, reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 

09.10.2017. ar Nr. ANP/1-35/17/4233, kurā tiek ieteikts atkārtotai akreditācijai reģiona 

galvenās bibliotēkas statusam Alūksnes novada un Apes novada pašvaldību bibliotēkām izvirzīt 

Alūksnes pilsētas bibliotēku, 

 pamatojoties uz Bibliotēku likuma 12.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

 

 Izvirzīt Alūksnes pilsētas bibliotēku reģiona galvenās bibliotēkas statusam nākošajam 

akreditācijas periodam, nodrošinot šī uzdevuma darbībai nepieciešamos finanšu līdzekļus no 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

 

Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 

  



Lēmuma  projekts 

satur ierobežotas pieejamības informāciju - personas kodu 
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LĒMUMS Nr.396 

 

Par pašvaldības stipendijas  piešķiršanu M.ZIŅĢEI 

 

 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 10.10.2017. 

lēmumu, protokols Nr.4,   

 

1. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības stipendiju  rezidentei Martai ZIŅĢEI, personas 

kods [..], 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas 2017./2018.mācību 

gadā uz 11 (vienpadsmit) mēnešiem, izņemot kalendārā gada augustu. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma slēgšanu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.397 

 

Par piedalīšanos projektā  ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” 

 Ņemot vērā Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumu Nr.460 ,,Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību 

pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” 14. un 18.punktu, un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 23.punktu,  

1. Piedalīties sadarbības partnera statusā  Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotajā 

projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”, kas tiek īstenots Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada 

plānošanas perioda darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā 

atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un 

intervences pasākumus” ietvaros. 

2. Noteikt, ka par projekta īstenošanu atbildīga ir Izglītības pārvalde. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.398 
 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE” un SIA “RŪPE” 

 reorganizācijas noteikumiem 
 

 

 Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 130.pantu, 131.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27. punktu, Alūksnes novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu Nr. 231 “Par sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “IEVEDNE” un SIA “RŪPE” reorganizācijas uzsākšanu”,  

 

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE”, reģistrētas Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.43203002198 (turpmāk 

tekstā – Pievienojamā sabiedrība) un SIA “RŪPE”, reģistrētas Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.53203000201 (turpmāk 

tekstā – Iegūstošā sabiedrība, bet abas kopā – Sabiedrības) reorganizācijas līgumā paredzēt: 

1.1. saskaņā ar Komerclikuma 335. pantu, apvienojot Sabiedrības, visas Pievienojamās 

sabiedrības tiesības un saistības pāriet Iegūstošajai sabiedrībai; 

1.2. Iegūstošā sabiedrība tiek novērtēta pēc pamatkapitāla, kas sastāda 1 842 431,00 EUR 

(viens miljons astoņi simti četrdesmit divi tūkstoši četri simti trīsdesmit vienu euro); 

1.3. Pievienojamā sabiedrība tiek novērtēta atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“DZIETI”, reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar 

vienoto reģistrācijas Nr.42403010964, 2017. gada 25. augusta atskaitēs: 

1.3.1. Nr. K-17/51 (nekustamā īpašuma – būves “Smiltis”, Annas pagastā, Alūksnes 

novadā);  

1.3.2. Nr. K-17/50 (nekustamā īpašuma – būves “Jaunzemi”, Jaunannas pagastā, 

Alūksnes novadā);  

1.3.3. Nr. Tie-17/16 (kustamās mantas – komunālo tīklu un pārējās mantas)  

noteiktai Pievienojamās sabiedrības mantas pietiekamībai, lai palielinātu Iegūstošās 

sabiedrības pamatkapitālu par kopējo summu, kas sastāda 730 980,00 EUR (septiņi 

simti trīsdesmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro);   

1.4. Sabiedrību kapitāla daļu apmaiņas koeficients netiek noteikts;  

1.5. Iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts par 730 980,00 EUR (septiņi simti 

trīsdesmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro); 



1.6. jaunais Iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls pēc reorganizācijas ir 2 573 411,00 EUR 

(divi miljoni pieci simti septiņdesmit trīs tūkstoši četri simti vienpadsmit euro). Vienas 

kapitāla daļas vērtība ir 1,00 EUR (viens euro); 

1.7. Pievienojamās sabiedrības darījumi Iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti 

par Iegūstošās sabiedrības darījumiem ar 2018. gada 1. martu; 

1.8. ar 2018. gada 1. martu visas tiesības un pienākumi, kas izriet no Pievienojamās 

sabiedrības uz spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām, pāriet Iegūstošai 

sabiedrībai un Pievienojamās sabiedrības darbinieki kļūst par Iegūstošās sabiedrības 

darbiniekiem. 

 

2. Citas reorganizācijas procesā veicamās darbības un to termiņi:  

2.1. Pievienojamā sabiedrība līdz 2018. gada 20. martam sagatavo Pievienojamās 

sabiedrības slēguma pārskatu; 

2.2. Iegūstošā sabiedrība pārņem valdījumā Pievienojamās sabiedrības ilgtermiņa 

ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus, visas tiesības un saistības ar tiesībām gūt 

jebkāda veida labumu ar 2018. gada 1. martu; 

2.3. Pievienojamās sabiedrības bilance tiek pievienota Iegūstošai sabiedrībai ar 2018. gada 

1. martu; 

2.4. noteikt, ka no šī lēmuma 2.2.punktā noteiktā termiņa Annas, Jaunannas un Kalncempju 

pagastos Alūksnes novadā esošajiem ūdensapgādes abonentiem (klientiem) tiek 

nodrošināta ūdensapgāde un piemērots SIA “RŪPE” apstiprinātais ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifs un Alūksnes novada teritorijā noteiktie vienotie ūdensapgādes 

noteikumi. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.399 
 

Par veselības aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu 

 

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

g) apakšpunktu, Pievienotā vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 3.punkta 

a) apakšpunktu, Ministru kabineta 03.01.2013. noteikumu Nr. 17 „Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotā vērtības nodokļa 

maksāšanai un administrēšanai” 22. punktu un 1. pielikumu,  

 

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības iestādes Mārkalnes feldšeru punkta sniegto 

veselības aprūpes pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumu. 

2. Maksu par attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu nepiemērot Ministru kabineta 

17.12.2013. noteikumu Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas 

kārtība” 23. punktā noteiktajām personu kategorijām. 

3. Noteikt, ka par šī lēmuma 1. punktā noteikto maksas pakalpojumu iekasēšanu ir 

atbildīgs Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes feldšeru punkta darbinieks. 

4. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Mārkalnes pagasta pārvaldei. 

5. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. novembrī. 
 

 

Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 

 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/01.11/Markalnes_feldserpunkts.docx
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LĒMUMS Nr.400 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr. 309 “Par ēdināšanas 

pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis”” 

 

Izskatot Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Cālis” 09.10.2017. iesniegumu 

Nr. PIIC/1-6/17/45 “Par ēdināšanas maksas apstiprināšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 09.10.2017. ar Nr. ANP/1-42/17/4241, 

ņemot vērā maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību, apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu, 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” 30.punktu,  

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr. 309 “Par ēdināšanas 

pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis””: 

1. papildināt lēmuma 1.punkta tabulu ar 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

Nr.p.k. Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa PVN 

Pastāvīgā 

daļa 

Mainīgā 

daļa 

(produktu 

izmaksas) 

Kopā 

1.4. izglītojamajiem, par kuriem Iestādē ir iesniegts ārsta atzinums par speciālā uztura 

nepieciešamību, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.4.1. Brokastis 0,93 1,01 1,94 Nepiemēro 

1.4.2. Pusdienas 0,93 0,93 1,86 Nepiemēro 

1.4.3. Launags 0,93 0,77 1,70 Nepiemēro 

 Kopā  2,79 2,71 5,50  

 



2. lēmuma 3.punktā punktu numerāciju “1.1. un 1.2.” aizstāt ar punktu numerāciju “1.1., 1.2. 

un 1.4.”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.401 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.313 “Par ēdināšanas 

pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”” 

 

Izskatot Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” 05.10.2017. iesniegumu 

Nr. MPIIM/1-6/17/19 “Par grozījumiem lēmumā “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu 

Malienas PII “Mazputniņš””, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 09.10.2017. ar 

Nr. ANP/1-42/17/4235, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu, 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” 30.punktu,  

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.313 “Par 

ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš””: 

1. Lēmuma 1.punkta tabulas 1.1. apakšpunktā vārdu “diviem” aizstāt ar vārdu “trim”; 

2. Lēmuma 1.punkta tabulas 1.2. apakšpunktā vārdus “trīs” aizstāt ar vārdu “četriem”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.402 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.317 “Par ēdināšanas 

pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā” 

 

Izskatot Strautiņu pamatskolas 13.10.2017. iesniegumu Nr. SPSK/1-11/17/74 “Par 

izmaiņām ēdināšanas maksu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 13.10.2017. 

ar Nr. ANP/1-42/17/4321,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu, 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” 30.punktu,  

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.317 “Par ēdināšanas 

pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā” lēmuma 1.punkta tabulas kolonā “Mainīgā daļa 

(produktu izmaksas) 1.1.apakšpunkta ailē “Kopā” skaitļus “1,23” aizstāt ar skaitļiem “0,93”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.403 

 

Par aizņēmumu projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” īstenošanai 

 

Ņemot vērā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Alūksnes novada pašvaldību 

05.10.2017. noslēgto vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu 

Nr.5.5.1.0/17/I/001, kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 05.10.2017. ar Nr. ANP/1-

45.3/17/163, Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 19.10.2017. lēmumu (sēdes protokols 

Nr.9, 4.punkts), 

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

pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 2., 23. un 27.punktu, likuma „Par valsts budžetu 

2017.gadam” 14.panta pirmo daļu, 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. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 

Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases noteiktajiem 

aizņēmuma procentiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Gaismas ceļš caur 

gadsimtiem” īstenošanai līdz 1 210 276,82 EUR (viens miljons divi simti desmit 

tūkstoši divi simti septiņdesmit sešu euro un 82 centu) apmēram, tajā skaitā 2017.gadā 

līdz 714 231,02 EUR (septiņi simti četrpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit vienam 

euro un 2 centiem) un 2018.gadā līdz 496 045,80 EUR (četri simti deviņdesmit seši 

tūkstoši četrdesmit pieciem euro un 80 centiem), ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas 

termiņu no 2019.gada marta līdz 2038.gada decembrim (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 5 lp. 

 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 

 

 

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/01.11/Kopija%20no%20aiznemumu%20aprekins_2017_gads_Gaismas_cels_caur_gadsimtiem.xls
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LĒMUMS Nr.404 
 

Par aizņēmumu projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras 

uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” 

īstenošanai 

 

Ņemot vērā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Alūksnes novada pašvaldību 

26.06.2017. noslēgto vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu 

Nr.5.4.1.1/17/A/022, kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 26.06.2017. ar Nr. ANP/1-

45.3/17/105, Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 19.10.2017. lēmumu (sēdes protokols 

Nr.11, 5.punkts), 

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

pirmās daļas 2. un 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 2., 23. un 27.punktu, likuma „Par valsts 

budžetu 2017.gadam” 14.panta pirmo daļu, 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. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 

Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases noteiktajiem 

aizņēmuma procentiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Aizsargājamo 

ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes 

mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” īstenošanai līdz 737 706,00 EUR (septiņi 

simti trīsdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti sešu euro) apmēram, tajā skaitā 2017.gadā 

līdz 343 444,00 EUR (trīs simti četrdesmit trīs tūkstoši četri simti četrdesmit četriem 

euro) un 2018.gadā līdz 394 262,00 EUR (trīs simti deviņdesmit četri tūkstoši divi simti 

sešdesmit diviem euro), ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2019.gada 

marta līdz 2038.gada decembrim (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 5 lp. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/01.11/Kopija%20no%20aiznemumu%20aprekins_2017_gads_Veclaicenes-dabas_takas.xls
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LĒMUMS Nr.405 

 

Par Vienotās Pašvaldību Sistēmas resursu vadības sistēmas G-VEDIS ieviešanu 

 

 Ņemot vērā, ka SIA “ZZ Dats” ir izstrādājis savstarpēji integrētu IT risinājumu - 

Vienoto Pašvaldību Sistēmu (VPS), tajā skaitā resursu vadības sistēmu G-VEDIS, kas 

nodrošina integrētus risinājumus visām pašvaldību funkcijām, precīzai datu apstrādei 

izveidotas integrācijas ar valsts nozīmes reģistriem un citām informācijas sistēmām, datu 

atjaunošanu no valsts reģistriem, piemēram, Uzņēmumu reģistra un Iedzīvotāju reģistra, datu 

apmaiņu ar Vienotās Pašvaldību Sistēmas lietojumprogrammām NINO, NOMA, SOPA, datu 

tiešsaistes apmaiņu ar Latvijas komercbankām, Valsts kasi un Latvijas Pastu, starppašvaldību 

datu apmaiņu, portāla www.epakalpojumi.lv un Banku tiešsaistes risinājumiem, bet Alūksnes 

novada pašvaldībā izmantojamā finanšu vadības un grāmatvedības uzskaites sistēma 

“PAKALNS” nenodrošina integrētus risinājumus ar datu sinhronizāciju, kas nodrošinātu ērtāku 

budžeta plānošanu, konsolidāciju, atskaišu sagatavošanu un budžeta izpildes kontroli, 

ievērojami atvieglojot speciālistu darbu, 

 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 30.pantu,  

 

1. Ieviest Alūksnes novada pašvaldībā Vienotās Pašvaldības Sistēmas resursu vadības 

sistēmu G-VEDIS. 

2. Piešķirt daļēju finansējumu 5000,00 EUR (piecu tūkstošu euro) apmērā Vienotās 

pašvaldību sistēmas ieviešanai Alūksnes novada pašvaldībā. 

3. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2017. gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma veida plānu: 

2.1. „Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi” -1850,00 EUR; 

2.2. „Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi” – 

1540,00EUR; 

2.3. „Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības” -1610,00 EUR.  

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 0112 valdības funkciju kodu – Alūksnes novada 

pašvaldības administrācija. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 

http://www.epakalpojumi.lv/
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LĒMUMS Nr.406 

 

Par automašīnas iegādi 

 

Izskatot Mālupes pagasta pārvaldes 16.10.2017. iesniegumu Nr. MLPP/1-5/17/70 „Par 

papildus līdzekļu piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 16.10.2017. ar 

Nr. ANP/1-33/17/4365, 

ņemot vērā Finanšu komitejas 19.10.2017. lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 18.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās 

daļas 3.punktu, 

 

1. Atbalstīt mazlietotas septiņvietīgas automašīnas iegādi Mālupes pagasta pārvaldei. 

2. Mazlietotas septiņvietīgas automašīnas iegādes izmaksas indikatīvi sastāda 

18 000,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši euro), tajā skaitā Mālupes pagasta pārvaldes 

2017.gadam apstiprinātā budžetā pieejamais finansējums 6 000,00EUR (seši tūkstoši 

euro). 

3. Uzdot Mālupes pagasta pārvaldei veikt iepirkumu lēmuma 1.punktā minētās 

automašīnas iegādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4. Pēc iepirkuma rezultāta izziņošanas Mālupes pagasta pārvaldei informēt Alūksnes 

novada domi par nepieciešamā finansējuma apmēru. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.407 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 

pašvaldības nekustamā īpašuma nojaukšanai  

  

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas 18.09.2017. iesniegumu „Par 

papildus finansējumu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.09.2017. ar Nr. ANP/1-

47/17/3864,  

 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 domes 27.04.2017. 

lēmumu Nr.115 “Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Apes ielā 9, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, nojaukšanu”,  Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 19.10.2017. 

lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 19.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2.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 daļēju finansējumu 

9289,00 EUR (deviņi tūkstoši divi simti astoņdesmit deviņu euro) apmērā Alūksnes 

novada pašvaldības nekustamā īpašuma Apes ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā 

nojaukšanai. 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 066002 valdības funkciju kodu – Pārējā 

tautsaimniecība. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.408 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 

Ziemassvētku koncepcijas īstenošanai 

  

 Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības Vides dizaina padomes 2017.gada 

Ziemassvētku koncepciju, 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), 6.1.punktu, Alūksnes novada domes Sociālās, 

izglītības un kultūras komitejas 11.10.2017. lēmumu (protokols Nr.9, 9.punkts) un Finanšu 

komitejas 19.10.2017. lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 15.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2.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 5000,00 EUR (pieci 

tūkstoši euro) apmērā 2017.gada Ziemassvētku koncepcijas īstenošanai. 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 066008 valdības funkciju kodu – Alūksnes pilsētas 

svētku noformējums. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.409 

 

Par Jaunlaicenes sākumskolas apstiprinātā finansējuma mērķa maiņu  

 Izskatos Jaunlaicenes sākumskolas 04.10.2017. iesniegumu Nr. JLPSK/1-19/17/42, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 04.10.2017. ar Nr. ANP/1-42/17/4148, 

ņemot vērā Alūksnes novada Izglītības attīstības programmas 2016.-2020.gadam, kas 

apstiprināta ar Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr.103 (sēdes protokols Nr.5, 

37.punkts), paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna 1.1.1.punktu, Alūksnes novada domes 

Finanšu komitejas 19.10.2017. lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 14.punkts), 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu,  un likuma “Par pašvaldības budžetiem” 29. un 30.pantu, 

 Atbalstīt Jaunlaicenes sākumskolas apstiprinātā budžeta ietvaros finansējuma 

izlietojuma mērķa maiņu 7500,00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti euro) apmērā no lietus 

ūdens kanalizācijas sistēmas izbūves uz žoga izbūvi ap Jaunlaicenes sākumskolas teritoriju. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.410 

 

Par Alūksnes novada domes 05.09.2017. lēmuma Nr.329 “Par pašvaldības 

līdzfinansējuma nodrošināšanu lietavu radīto zaudējumu novēršanai” atcelšanu 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 18.10.2017. rīkojumu Nr.592 “Par finanšu līdzekļu 

piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” un to, ka no 

valsts budžeta programmas piešķir finansējumu 100% apmērā, 

 Atcelt Alūksnes novada domes 05.09.2017. lēmumu Nr.329 “Par pašvaldības 

līdzfinansējuma nodrošināšanu lietavu radīto zaudējumu novēršanai”. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 

 

  



 

Lēmuma projekts satur ierobežotas  

pieejamības informāciju 
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LĒMUMS Nr.411 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.435 „Par amata 

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 
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LĒMUMS Nr.412 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 23/2017 

„Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017.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” 30. pantu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.23/2017 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Alūksnes novada pašvaldības 

budžetu 2017.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs            A.DUKULIS 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/01.11/Saistosie_noteikumi_budzets.pdf
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/01.11/Saistosie_noteikumi_budzets.pdf
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/01.11/Saistosie_noteikumi_budzets.pdf
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LĒMUMS Nr.413 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017.gada 28.jūnija lēmumā Nr.185 “Par 

Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes 

novadā daļas iznomāšanu”  

 

Izdarīt Alūksnes novada domes 2017.gada 28.jūnija lēmumā Nr.185 “Par Alūksnes 

novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā daļas 

iznomāšanu” (sēdes protokols Nr.10, 24.p.) šādus grozījumus: 

 

1. Lēmuma 1.2.punktā skaitli “48,5” aizstāt ar skaitli “17,55”; 

2. Lēmuma 4.1.punktā skaitli “201,47” aizstāt ar skaitli “161,64”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                     A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.414 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumā Nr. 277 

 “Par Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem” 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) un 

g) apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktu un 52.panta 

pirmās daļas 17.punkta a), b) un c) apakšpunktu, Alūksnes novada domes 27.02.2014. 

noteikumu Nr.3/2014 “Par kārtību, kādā tiek atsavināti un iznomāti pašvaldības nekustamie 

īpašumi” 18.punktu, 

 ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības iekšējo normatīvo aktu “Maksas 

pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu aprēķināšanas kārtība”, kas 

apstiprināts ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-

6/17/167, 

izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumā Nr. 277 “Par Alūksnes 

Kultūras centra maksas pakalpojumiem” (sēdes protokols Nr.14, 19.p.),  

 

1. Lēmuma pielikuma Nr.1 “Alūksnes Kultūras centra organizēto pasākumu ieejas 

maksu cenrādis” 2.punktu papildināt ar 2.21. apakšpunktu šādā redakcijā: 

Nr.p.k.  Ieejas maksa 

vienam 

apmeklētājam 

(EUR) 

PVN 

2. Maksa pieaugušajiem   

 ….   

2.21. Starptautiska mēroga mākslinieku 

koncertprogramma 

30,00 nepiemēro 

 

2. Lēmuma pielikuma Nr.2 “Alūksnes Kultūras centra pakalpojumu cenrādis” 1.punktu 

izteikt jaunā redakcijā: 

 

Nr.p.k. Pakalpojums Vienība Cena bez 

PNV 

(EUR) 

PVN 

1. Telpu noma    

1.1. Lielā zāle 1 stunda 31,70 piemēro 



1.2. Mazā zāle 

(Konferenču/pasākumu/sem

ināru zāle) 

1 stunda 13,40 piemēro 

1.3. Kamerzāle (Amatierteātra 

zāle) 

1 stunda 6,84 piemēro 

1.4. Disko zāle 1 stunda 3,91 piemēro 

1.5 Telpas izbraukuma 

tirdzniecībai 

1 stunda 2,43 piemēro 

1.6 Uzņēmējdarbības atbalsta 

centrs 

1 stunda 6,90 piemēro 

…….     
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LĒMUMS Nr.415 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma „Sudraba zīle” piešķiršanu 

 

 Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 28.03.2013. nolikuma Nr.3/2013 „Par 

Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem” 14. un 16. punktu un Alūksnes novada 

pašvaldības apbalvojuma „Sudraba zīle” pretendentu vērtēšanas komisijas 17.10.2017. 

sanāksmes lēmumu, 

 

piešķirt Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu „Sudraba zīle”: 

 

1. nominācijā „KULTŪRA” Verai SEDLENIECEI (personas kods [..]) – par mūža 

ieguldījumu kultūrā un kultūrizglītībā, nozīmīgu devumu nozares attīstībā Alūksnes 

novadā, 

2. nominācijā „LATVISKUMS” Mārai KRIEVIŅAI (personas kods [..]) – par 

nozīmīgu ieguldījumu latviešu tautas kultūras mantojuma saglabāšanā un 

popularizēšanā, Alūksnes vārda popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs, 

3. nominācijā „TAUTSAIMNIECĪBA” Aldim LĪCIM (personas kods [..]) – par 

nozīmīgu un sociāli atbildīgu ieguldījumu vietējās kopienas saimnieciskajā un 

sabiedriskajā dzīvē.  
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LĒMUMS Nr.416 

 

Par atteikumu iegādāties nekustamo īpašumu Uzvaras ielā 1,  

Alūksnē, Alūksnes novadā 

  

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Baltic Finanz – Invest”, turpmāk tekstā – 

SIA “Baltic Finanz-Invest”, 28.09.2017. iesniegumu par nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 1, 

Alūksnē iegādi, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.09.2017. ar 

Nr. ANP/1-40/17/4042, 

ņemot vērā ar Alūksnes novada domes 27.07.2017. lēmumu Nr.268 “Par īpašumu” 

pieprasītos un no SIA “Baltic Fiananz – Invest” 09.08.2017. pašvaldībā saņemtos (reģistrēti ar 

Nr. ANP/1-40/17/3312) nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā 

pārdošanas nosacījumus, 

11.10.2017. Sociālā, izglītības un kultūras komitejā (protokols Nr.9) konstatēto, ka 

izvērtējot situāciju ir secināts - sociālo dienestu ar visām tā struktūrvienībām nevar ietilpināt 

īpašumā Uzvaras ielā 1, Alūksnē, un pašvaldības funkcijas nodrošināšanai ir izmantojami tai 

piederoši īpašumi. 

 

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

 

Atteikties iegādāties nekustamo īpašumu Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā, 

kadastra numurs 3601 031 5003.       
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LĒMUMS Nr.417 
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LĒMUMS Nr.418 
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