
 
 

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 27. aprīlī                                              sēdes protokols Nr.7, 2.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.105 

 

Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes pilsētas zemes komisijas 2001. gada 18. decembra 

lēmumā “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu” 

 

 Izskatot SIA “Rūpe” 11.04.2017. vēstuli par kanalizācijas tīklu nekustamajā īpašumā, kas 

11.04.2017. saņemta Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēta ar Nr. ANP/1-42/17/1485, 

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

 

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes pilsētas zemes komisijas 2001. gada 18. decembra lēmumā 

(sēdes protokola Nr.22, 2§) un tā 7.2.punktu izteikt šādā redakcijā: 

“7.2. Noteikt apgrūtinājumus un īpašos zemes pārvaldīšanas nosacījumus: 

 7.2.1. uz zemesgabala atrodas ZAET Alūksnes ETR 20 kv EPL ar aizsargjoslu 1349m² 

un 0,4kv EPL ar aizsargjoslu 706m²; 

7.2.2. zemesgabals atrodas Alūksnes ezera piekrastes aizsardzības joslā; 

7.2.3. zemesgabals atrodas individuālās apbūves zonā; 

7.2.4. uz zemesgabala atrodas citām juridiskām personām piederošas būves; 

7.2.5. uz zemesgabala atrodas Birutai Sedleniecei piederošas ēkas un būves.” 

     

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
  



lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju (personas kods, kadastra apzīmējums) 

 

 
 

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 27. aprīlī                                              sēdes protokols Nr.7, 3.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.106 

 

Par Alūksnes rajona Alsviķu pagasta padomes 2005. gada 21. decembra lēmuma Nr. 14, 

16.punkta “Par zemes lietošanas tiesību maiņu” atzīšanu par spēku zaudējušu 

 

 Izskatot [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [..], Alūksnē, Alūksnes novadā, 

iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 29.03.2017. ar Nr. ANP/1-24/17/262, un [..], 

personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [..], Alūksnē, Alūksnes novadā iesniegumu, reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 31.03.2017. ar Nr. ANP/1-24/17/272, par zemes lietošanas tiesību 

maiņu īpašumam [..], Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, kadastra Nr. [..], konstatēts: 

Ar Alūksnes rajona Alsviķu pagasta zemes komisijas 1996. gada 4. jūlija lēmumu Nr.105 

[..]atzītas īpašuma tiesības uz [..], Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, māju zemi 21,8 ha platībā. 

Alūksnes rajona Alsviķu pagasta padome, saskaņā ar [..] iesniegumu, 21.12.2005. 

pieņēmusi lēmumu Nr. 14 (16. punkts) “Par zemes lietošanas tiesību maiņu”, kurā nolemts 

pārreģistrēt zemes lietošanas tiesības īpašumam [..], Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, kadastra 

Nr. [..], no [..], personas kods [..], vārda uz dēla [..], personas kods [..],vārda. 

Saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 6. pantu, [..] nevar atjaunot 

īpašuma tiesības uz bijušo zemi, jo zemes lietošanas tiesības ar Alūksnes rajona Alsviķu pagasta 

padomes 21.12.2005. lēmumu pārreģistrētas uz [..] vārda. 

Likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta 2. daļa nosaka, ka 

pieprasījumus par zemes lietošanas tiesību pāreju citām personām varēja iesniegt līdz 2006. gada 

1. jūnijam. 

Ar Ministru kabineta 2016. gada 28. janvāra rīkojumu Nr.50 “Par zemes reformas 

pabeigšanu Alūksnes novada lauku apvidū”, Alūksnes novada lauku apvidū ir pabeigta zemes 

reforma, līdz ar to pašvaldība nav tiesīga pieņemt lēmumus par zemes piešķiršanu lietošanā un 

zemes lietošanas tiesību maiņu.  

 

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

 

1. Atzīt Alūksnes rajona Alsviķu pagasta padomes 2005. gada 21. decembra lēmuma Nr.14, 

16.punktu “Par zemes lietošanas tiesību maiņu” par spēku zaudējušu ar šī lēmuma 

pieņemšanas brīdi. 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu. 



3.  Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A, 

Valmierā, LV-4201 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
  



lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju (personas kods, kadastra apzīmējums) 

 

 
 

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 27. aprīlī                                              sēdes protokols Nr.7, 4.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.107 
 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3642 015 0037, “Grantiņi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu 

 

 Izskatot [..] 04.04.2017. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3642 

015 0037, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 04.04.2017. saņemts Alūksnes 

novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/17/278, pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro 

daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu, 14.panta otro daļu,  

 

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 3642 015 0037, “Grantiņi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā. 

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 ierosinātājs [..]. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa 

pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktajā cenā.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 3642 015 0037, “Grantiņi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes 

novadā, pārdodot atklātā izsolē.  

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 



lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju (personas kods, kadastra apzīmējums) 

 

 
 

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 27. aprīlī                                              sēdes protokols Nr.7, 5.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.108 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3656 008 0165, “Melzobi”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu 

 

 Izskatot [..] pilnvarotā pārstāvja [..] 10.04.2017. iesniegumu par zemesgabala “Melzobi”, 

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 11.04.2017. saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/17/294, 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,  

 

Sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Melzobi”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes 

novadā, kadastra Nr. 3656 008 0165, sastāvā esošo, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3656 008 0165.  Uz zemes vienības atrodas [..], personas 

kods [..], piederošas būves. 

 

1. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar 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.  

2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 3656 008 0165, “Melzobi”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes 

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

būvju īpašniekam. 

3. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada pašvaldības 

Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

  



lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju (personas kods, kadastra apzīmējums) 

 

 
 

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 27. aprīlī                                              sēdes protokols Nr.7, 6.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.109 
 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3642 006 0266, “Meisteri”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu 

 

 Izskatot [..] 10.04.2017. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Meisteri”, Alsviķos, 

Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 11.04.2017. saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/17/295, 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 “Meisteri”, 

Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3642 006 0266, sastāvā 

esošo, apbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 3642 006 0266, par kuru Alsviķu pagasta pārvalde 30.06.2009. noslēgusi 

zemes nomas līgumu ar bijušo zemes lietotāju [..], personas kods [..]. Uz zemes 

vienības atrodas nomnieka tiesiskajā valdījumā esoša  ēka.  

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 3642 006 0266, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, 

pārdodot par brīvu cenu [..], personas kods [..].   

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

  



lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju (personas kods, kadastra apzīmējums) 

 

 
 

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 27. aprīlī                                              sēdes protokols Nr.7, 7.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.110 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzu ielā 7 – 50, Alūksnē, Alūksnes 

novadā atsavināšanu 

 

Izskatot [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta Bērzu ielā 7 – 50, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, atsavināšanas ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma Bērzu ielā 7 – 50, Alūksnē, 

Alūksnes novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 03.03.2017. ar Nr. 

ANP/1-24/17/191, 

 pamatojoties uz Civillikuma 927. pantu, 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, 

Bērzu ielā 7 – 50, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 37m² un ar to saistītām 

kopīpašuma 370/26490 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. 

 
2. Noteikt, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar dzīvokļa īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas 

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

pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus iekļaut dzīvokļa pirkuma līgumā noteiktajā cenā.  

 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu Bērzu ielā 7 – 50, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam [..], kas ir bijušā īrnieka [..], 

kuram dzīvojamās telpas izīrētas no 1999. gada, dēls.  

 

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 

2017. gada 27. aprīlī                                              sēdes protokols Nr.7, 8.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.111 

 
 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dārziņi” - 16, Jaunlaicenē, 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 30.06.2016. 

iesniegumu Nr.1-9/395 “Par atbrīvotu dzīvokli”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 06.07.2016. ar Nr. ANP/1-42/16/2725, 

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

– 16, 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” - 16, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 

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

mājas, zemes un palīgēkas. 

 
2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu „Dārziņi” – 16, 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 

  



 
 

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 27. aprīlī                                              sēdes protokols Nr.7, 9.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.112 

 

Par 26.08.2010. Alūksnes novada domes lēmuma Nr.482 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

īpašuma - apbūvēta zemesgabala Rožu ielā 16, Alūksnē, Alūksnes novadā sagatavošanu 

atsavināšanai” atcelšanu 

 

 Pamatojoties uz Civillikuma 2312. panta 3.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27.punktu,  

 

1. Atcelt Alūksnes novada domes 2010. gada 26. augusta lēmumu Nr.482 “Par Alūksnes 

novada pašvaldības īpašuma - apbūvēta zemesgabala Rožu ielā 16, Alūksnē, Alūksnes 

novadā sagatavošanu atsavināšanai”. 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu. 

3.  Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A, 

Valmierā, LV - 4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.113 

 

Par 15.10.2009. Alūksnes novada domes lēmuma Nr.251 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

īpašuma - neapbūvēta zemesgabala “Torņos”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā 

sagatavošanu atsavināšanai” atcelšanu 

 

 Pamatojoties uz Civillikuma 2312. panta 3.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27.punktu,  

 

1. Atcelt Alūksnes novada domes 2009. gada 15. oktobra lēmumu Nr. 251 “Par Alūksnes 

novada pašvaldības īpašuma - neapbūvēta zemesgabala “Torņos”, Mārkalnes pagastā, 

Alūksnes novadā sagatavošanu atsavināšanai”. 

2.  Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu. 

3.  Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A, 

Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.114 
 

Par 30.07.2015. domes lēmuma Nr. 230 “Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma Apes ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu” atcelšanu 

 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta otrās daļas 

4. punktu, 

 

 Atcelt Alūksnes novada domes 2015. gada 30. jūlija lēmumu Nr. 230 “Par Alūksnes 

novada pašvaldības nekustamā īpašuma Apes ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu”. 

 

Domes priekšsēdētājs         A. DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.115 

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

novadā nojaukšanu 

 

 Nekustamais īpašums Apes ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 504 

0714, saskaņā ar Alūksnes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Alūksnes pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījuma Nr.100000150036 I.daļas 1.iedaļas ierakstiem, sastāv no nedzīvojamās ēkas – katlu 

mājas, kadastra apzīmējums 3601 004 0708 001, palīgēkas – nojumes, kadastra apzīmējums 

3601 004 0708 002, un ir Alūksnes novada pašvaldības īpašums.   

 Ēkas saistītas ar zemes gabalu Apes ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā, zemes gabala 

kadastra apzīmējums 3601 004 0708, kura īpašnieks ir privātpersona, ar kuru Alūksnes novada 

pašvaldība 22.11.2014. noslēgusi zemes nomas līgumu Nr. ANP/1-45.1/14/392 katlu mājas un 

nojumes uzturēšanai un apsaimniekošanai. 

 Būves līdz 30.04.2014. no pašvaldības nomāja akciju sabiedrība “SIMONE”, kurai pēc 

projektu “Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē” un “Katlu māju 

darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē” īstenošanas tās nav 

nepieciešamas. 

 Saskaņā ar Alūksnes novada domes 30.07.2015. lēmumu Nr.230 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma Apes ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu”, notikušas 

divas neveiksmīgas izsoles, tostarp, zemes īpašnieks atteicies no pirmpirkuma tiesībām. 

 Uz šo brīdi, ieskatoties Valsts zemes dienesta kadastra datu bāzē, būvju kadastrālā vērtība 

ir 4193,00 EUR, pēc pašvaldības Grāmatvedības datiem ēku bilances vērtība uz 01.01.2017. ir 

2974,99 EUR. 

 Pieņemot lēmumu, novada dome secina, ka būves nav nepieciešamas pašvaldības 

funkciju realizēšanai, un to uzturēšana ir saimnieciski neracionāla. 

   

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

daļas 3.punktu, 15. panta pirmās daļas 2.punktu,  

 

Nojaukt Alūksnes novada pašvaldības īpašumu - nedzīvojamo ēku, kadastra apzīmējums 

3601 004 0708 001, un palīgēku, kadastra apzīmējums 3601 004 0708 002, kas atrodas Apes ielā 

9, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

 
 

Domes priekšsēdētājs          A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.116 

 

Par nekustamā īpašuma „ceļš Aizupītes - Strautiņi”,  

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā sastāvā esošās inženierbūves nodošanu bez 

atlīdzības valsts īpašumā 

 

Izskatot akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” iesniegumu „Par nekustamo īpašumu 

“ceļš Aizupītes - Strautiņi”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.03.2017. ar 

Nr. ANP/1-35/14/909, pamatojoties uz 27.11.2014. Alūksnes novada domes lēmumu Nr.412 

“Par nekustamā īpašuma “ceļš Aizupītes-Strautiņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā 

nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā”’, ņemot vērā, ka inženierbūve ar kadastra apzīmējumu 

3688 004 0027 001 17.11.2016. kadastrāli uzmērīta un atrodas Alūksnes novada pašvaldības 

bilancē, 

  nodot bez atlīdzības valstij Zemkopības ministrijas personā nekustamā īpašuma “ceļš 

Aizupītes – Strautiņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3688 004 0027, 

zemes vienības kadastra apzīmējums 3688 004 0027, sastāvā esošu inženierbūvi ar kadastra 

apzīmējumu 3688 004 0027 001.   
 

 
Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.117 

 

Par nekustamā īpašuma „ceļš Ploskums - Sarkanīte”,  

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā sastāvā esošās inženierbūves nodošanu bez 

atlīdzības valsts īpašumā 

  

Izskatot akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” iesniegumu „Par nekustamo īpašumu 

“ceļš Ploskums – Sarkanīte”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.03.2017. 

ar Nr. ANP/1-35/17/908, pamatojoties uz 25.09.2014. Alūksnes novada domes lēmumu Nr.335 

“Par nekustamā īpašuma “ceļš Ploskums – Sarkanīte”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā 

nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā”, ņemot vērā, ka inženierbūve ar kadastra apzīmējumu 

3656 002 0043 001 17.11.2016. kadastrāli uzmērīta un atrodas Alūksnes novada pašvaldības 

bilancē, 

  nodot bez atlīdzības valstij Zemkopības ministrijas personā nekustamā īpašuma “ceļš 

Ploskums – Sarkanīte”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3656 002 0045, 

zemes vienības kadastra apzīmējums 3656 002 0043, sastāvā esošu inženierbūvi ar kadastra 

apzīmējumu 3656 002 0043 001.   
 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.118 

 

Par pirmpirkuma tiesībām 

 

Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2., 4. un 6.punktā noteikto 

funkciju īstenošanas nepieciešamību un Alūksnes novada domes 23.04.2015. lēmumu Nr. 149 

“Par atbalstu sporta kompleksa tehniskās dokumentācijas izstrādei” un Alūksnes novada domes 

30.06.2016. lēmumu Nr.218 “Par grozījumu Alūksnes novada domes 23.04.2015. lēmumā 

Nr.149 “Par atbalstu sporta kompleksa tehniskās dokumentācijas izstrādei””, un 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. noteiktās vidēja termiņa prioritātes - 

“Kvalitatīva izglītības vide” un “Sporta būvju pieejamības nodrošināšana ikvienam 

iedzīvotājam”, Rīcības plāna 2015.-2017. gadam 1.3. punktu (kvalitatīvas inženiertehniskās 

infrastruktūras pieejamības nodrošināšana) 2.2. un 4.1. punktu un Investīciju plāna 2015.-

2017. gadam 30. punktu,  

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

pirmās daļas 17.punktu, 78. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, 

kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr.919 

“Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”, 

 

1. Izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jāņkalna ielā 13, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, kadastra numurs 3601 019 2917, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3601 019 2917, 2476 m2
 platībā. 

2. Apstiprināt darījuma aktu pirmpirkuma tiesību izmantošanai (pielikumā). 

3. Pirmpirkuma tiesību realizēšanai finansējumu 500 EUR (pieci simti euro) apmērā 

nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības apstiprinātā budžeta 2017. gadam ietvaros no 

valdības funkciju koda 066007 “Alūksnes novada pašvaldības pirmpirkuma tiesības”. 

4. Grāmatvedībai 10 (desmit) darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas, pārskaitīt pirkuma 

summu nekustamā īpašuma pārdevējam. 

  

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.119 

 

Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  

Merķeļa ielā 19A, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas 

projekta realizācijai  

 

Izskatot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Merķeļa ielā 19A, Alūksnē, Alūksnes novadā 

dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas - sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES 

NAMI” 06.03.2017. projekta pieteikumu, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

06.03.2017. ar Nr. ANP/1-42/17/843,  

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 27.11.2014. saistošo noteikumu Nr.24/2014 

„Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” 

15.punktu, 

 

1. Atbalstīt projekta pieteikumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Merķeļa ielā 19A, 

Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, piešķirot līdzfinansējumu 

3422,81 EUR (trīs tūkstoši četri simti divdesmit divu euro un 81centa) apmērā.  

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto 

personu - sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI”, reģistrācijas numurs 

40003410625. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra 

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā paziņošanas. 

 

   
Domes priekšsēdētājs          A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.120 
 

Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  

Helēnas ielā 28, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas 

projekta realizācijai  

 

Izskatot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Helēnas ielā 28, Alūksnē, Alūksnes novadā 

dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas - sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES 

NAMI” 06.03.2017. projekta pieteikumu, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

06.03.2017. ar Nr. ANP/1-42/17/843,  

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 27.11.2014. saistošo noteikumu Nr.24/2014 

„Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” 

15.punktu, 

 

1. Atbalstīt projekta pieteikumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Helēnas ielā 28, Alūksnē, 

Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, piešķirot līdzfinansējumu 

5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro) apmērā.  

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto 

personu - sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI”, reģistrācijas numurs 

40003410625. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra 

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā paziņošanas. 

 

   
Domes priekšsēdētājs          A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.121 
 

Par Alūksnes novada domes 2017. gada 23. februāra saistošo  

noteikumu Nr.3/2017 „Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā” precizēšanu 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 24.03.2017. atzinumu 

Nr.1-18/2507 „Par saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2017”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

27.03.2017. ar Nr. ANP/1-2/17/1227, un, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu, 

 

precizēt Alūksnes novada domes 2017. gada 23. februāra saistošos noteikumus Nr. 3/2017 

„Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā”. 

 

  

Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS 

 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/03.05/Saistosie_noteikumi_reklama.doc


 
 

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 
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LĒMUMS Nr.122 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 7/2017 “Alūksnes novada teritorijas, būvju un apstādījumu 

kopšanas un uzturēšanas noteikumi” izdošanu 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5., 6. un 9.punktu, 

Meža likuma 8. panta otro daļu, Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 

„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra 

noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 7.7.apakšpunktu, Ministru kabineta 2014.gada 

19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 158.2. apakšpunktu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7/2017 „Alūksnes novada teritorijas, būvju un 

apstādījumu kopšanas un uzturēšanas noteikumi” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs          A.DUKULIS 
  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/03.05/Saistosie_noteikumi_teritorijas_kopsana_uzturesana.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/03.05/Saistosie_noteikumi_teritorijas_kopsana_uzturesana.docx


(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 

2017. gada 27. aprīlī                                            sēdes protokols Nr.7, 20.p. 
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LĒMUMS Nr.123 

 

Par Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61. pantu, 21. panta pirmās daļas 9.punktu, 

Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas nolikuma (apstiprināts ar 

Alūksnes novada domes 27.06.2013. lēmumu Nr.267) 4.1.punktu, 

 

1. Iecelt Madaru SILDEGU, personas kods [..], Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu 

aizsardzības komisijas locekles amatā. 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā dienā, kad M. SILDEGA saņem atļauju apvienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs  A.DUKULIS 

  



(satur ierobežotas pieejamības informāciju) 
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LĒMUMS Nr.124 

 

Par atļauju Madarai SILDEGAI savienot valsts amatpersonas amatu 
 

1. Izskatījusi Madaras SILDEGAS 07.04.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 07.04.2017. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/17/1433), kurā viņa lūdz atļauju 

savienot valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības 

komisijas locekles amatu ar ainavu arhitekta darbu Alūksnes novada pašvaldības 

administrācijas Īpašumu nodaļā, Alūksnes novada dome konstatē: 

1.1. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 3.punktu un 

Alūksnes novada domes 27.06.2013. lēmumu Nr.268 „Par Alūksnes novada pašvaldības 

komisijas „Apstādījumu aizsardzības komisija” izveidošanu” (sēdes protokols Nr.11, 

5.punkts) ir izveidota Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisija. 

Apstādījumu aizsardzības komisijas galvenais uzdevums ir realizēt pašvaldībai noteikto 

funkciju – parku skvēru un zaļo zonu ierīkošanas un uzturēšanas, kā arī publiskā 

lietošanā esošo mežu izmantošanas kārtības nodrošināšanu un iesniegumu izskatīšana 

par atļauju koku ciršanai ārpus meža. Ar Alūksnes novada domes 27.04.2017. lēmumu 

Nr. 123 „Par apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvu” par komisijas locekli ir iecelta 

M. SILDEGA. Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā”, turpmāk tekstā – Likuma, 4.panta otrajai daļai Apstādījumu aizsardzības 

komisijas loceklis ir valsts amatpersona.  

1.2.Atbilstoši 24.03.2017. darba līgumam Nr. 89 M. SILDEGA strādā Alūksnes novada 

pašvaldības administrācijas Īpašumu nodaļā par ainavu arhitekti. Vērtējot ainavu 

arhitekta amata mērķi – Alūksnes novada vides kvalitātes uzlabošana, ainavu un 

apstādījumu plānošana, veidošana un kopšanas organizēšana, Likuma izpratnē, 

secināms, ka M. SILDEGA, pildot Alūksnes novada pašvaldības ainavu arhitektes darba 

pienākumus, nav valsts amatpersona. 

2. Likuma 6. pants nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas 

amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā 

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 



Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai ir atļauts 

savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi 

atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu savienošana 

pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām 

ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

3. Uz vērtējamajiem faktiskajiem apstākļiem ir attiecināmi speciālie amata savienošanas 

ierobežojumi, kas Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas 

loceklim kā valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta sestās daļas 3.punktā, saskaņā ar 

ko minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, 

uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to 

savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības 

iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja. 

4. Saskaņā ar Likumu, interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts 

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai 

jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt 

šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās 

intereses. 

5. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt 

locekļus pašvaldības komisijās (21. panta pirmās daļas 24.punkts). Līdz ar to secināms, ka 

Alūksnes novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7. panta sestās daļas 

3.punktu ir kompetenta sniegt atļauju M. SILDEGAI savienot valsts amatpersonas amatu. 

6. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un, izvērtējot 

Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amata un 

Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Īpašumu nodaļas ainavu arhitekta darba 

pienākumus un kompetences, kā arī saņemot M. SILDEGAS apliecinājumu par to, ka, 

veicot valsts amatpersonas amata pienākumus, viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā 

arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu 

ietekmēt viņas, radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka 

amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo pienākumu 

pildīšanai Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amatā, 

ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2.pantā 

noteikto mērķi un pamatojoties uz tā 7.panta sestās daļas 3.punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. 

un 2.punktu un septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,        

 

atļaut Madarai SILDEGAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības 

Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības ainavu 

arhitekta darbu. 
  

Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 

8.1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 
 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz 



kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, 

savienojot Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amata 

pildīšanu ar Alūksnes novada pašvaldības ainavu arhitekta darbu, pastāv iespēja, ka 

amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā. 
 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, šo administratīvo aktu var 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā,  LV-4201) viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.125 

 

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim „Līgotņos 2”- 1, Jaunlaicenē, 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā 

 

Ar Alūksnes novada domes 26.02.2015. lēmumu Nr.88 „Par sociālā dzīvokļa statusa 

noteikšanu” dzīvoklim „Līgotņos 2”- 1, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā  

noteikts sociālā dzīvokļa statuss. 

Ar Dzīvokļu komisijas 08.03.2017. lēmumu Nr. DZK/1-8.14/17/42 “Par dzīvojamās 

telpas “Līgotņos 2” – 1, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā izīrēšanu” dzīvoklis 

“Līgotņos 2” – 1, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā 31.03.2017. izīrēts 

pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā esošai personai no 

apakšsadaļas “Pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšana pirmām kārtām”.  

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 

4. panta pirmo daļu, Alūksnes novada domes 26.08.2010. saistošo noteikumu Nr.35/2010 

„Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā” 2.punktu, Sociālās, izglītības un kultūras 

komitejas 12.04.2017. lēmumu, protokols Nr.4, 10.p., 

 

 1.Atcelt Alūksnes novada pašvaldības dzīvoklim „Līgotņos 2”- 1, Jaunlaicenē, 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, sociālā dzīvokļa statusu. 

 2. Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 28.05.2015. lēmumā Nr.194 „Par sociālā 

dzīvokļa statusa noteikšanu”, protokols Nr.11, 39.punkts, svītrojot 1.8.apakšpunktu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.126 

 

Par Alūksnes novada bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normām 

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

likuma 4. panta trešo daļu,  

Saskaņot Alūksnes novada bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas – “Alūksnes 

novada bāriņtiesas darbinieku ētikas kodeksu” (teksts pielikumā). 

 

Domes priekšsēdētājs                                                   A.DUKULIS 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/03.05/Barintiesas_etikas_kodekss.pdf
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LĒMUMS Nr.127 

 

Par grozījumu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” nolikumā 

 

  

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panata pirmās daļas 8.punktu, Izglītības 

likuma 22.panta pirmo daļu,  

 

Izdarīt Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” nolikumā, apstiprināts ar 

Alūksnes novada domes 15.10.2009. lēmumu Nr.282 ,,Par Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības 

iestādes “Pūcīte” nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.10, 40.punkts), grozījumu, papildinot 

ar 39.2 punktu šādā redakcijā: 

,,39.2  Izglītības procesa veikšanai Dibinātājs Iestādes valdījumā ir nodevis nekustamo īpašumu 

„Pūcītes”, Kolberģī,  Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, LV – 4350, kadastra Nr.3656 003 

0216”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.128 

 
Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu 

projektiem  

 

         Izskatot Alūksnes Kultūras centra 15.02.2017. pieteikumu par projektu “Alūksnes Kultūras 

centra deju kopas “Jukums” dalība Starptautiskajā festivālā - konkursā “STEFAN CEL MARE 

SI SFANT” un festivālā “HORA EUROPEI””, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

21.02.2017. ar Nr. ANP/1-42/17/648, Zeltiņu tautas nama 17.03.2017. pieteikumu par projektu 

„Trešais Jokdaru festivāls Zeltiņos “Vajag tik rakt””, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

20.03.2017. ar Nr. ANP/1-42/17/1118,  

  pamatojoties uz nolikumu “Alūksnes novada pašvaldības kultūras un kultūrizglītības iestāžu 

projektu konkurss”, apstiprināts ar Alūksnes novada domes 26.02.2015. lēmumu Nr. 81, 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja A. Dukuļa 27.03.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/98 „Par 

komisijas izveidošanu” un 05.04.2017. „Alūksnes novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu 

projektu konkurss 2017. gadam” komisijas protokolu,  

1. Atbalstīt Zeltiņu tautas nama projektu “Trešais Jokdaru festivāls Zeltiņos “Vajag tik 

rakt””, piešķirot finansējumu 1440,00 EUR. 

 

2. Atbalstīt Alūksnes Kultūras centra projektu “Alūksnes Kultūras centra deju kopas 

“Jukums” dalība Starptautiskajā festivālā - konkursā “STEFAN CEL MARE SI SFANT” 

un festivālā “HORA EUROPEI””, piešķirot daļēju finansējumu 3 460 EUR. 

    

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.129 

 

Par dalības maksas apstiprināšanu 

 

 

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

apakšpunktu, 

 

1. Apstiprināt dalības maksu Alūksnes, Balvu un Gulbenes apriņķa koru skatei, kas 

notiks 2017. gada 29. aprīlī Alūksnes Kultūras centrā, 20,00 EUR (divdesmit euro) 

apmērā vienam kolektīvam.  

 

2. Alūksnes novada koru dalības maksu sedz Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un 

sporta nodaļa. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.130 

 

Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm 

mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei 

 

 Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2017. gadam” 2.punktu un 4.pielikumu, 

Ministru kabineta 19.01.2016. noteikumu Nr.41 „Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē 

mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm” 4. un 5.punktu, Izglītības un zinātnes ministrijas 

16.03.2017. rīkojumu Nr.132 „Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām mācību 

līdzekļu un mācību literatūras iegādei 2017.gadā”, 

 

1. Valsts budžeta finansējumu mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei 

2017. gadam sadalīt proporcionāli skolēnu skaitam pašvaldības izglītības iestādēs uz 

2016. gada 1. septembri. 

 

2. Apstiprināt valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības 

iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās 

pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, saskaņā ar 

pielikumu. 

 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

iekļaušanu nākamajos budžeta grozījumos.  

 

  

Domes priekšsēdētājs                       A.DUKULIS 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/03.05/Macibu_gramatas_finansejuma_sadale.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/03.05/Macibu_gramatas_finansejuma_sadale.docx
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LĒMUMS Nr.131 

 

Par Alūksnes novada domes 23.02.2017. lēmuma Nr.42 “Par izglītības iestāžu izdevumu 

noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos” precizēšanu 

 

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

apakšpunktu, Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 2., 8., 9. un 

21. punktu, 

 

Izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada domes 23.02.2017. lēmumā Nr.42 “Par 

izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos” (sēdes protokols Nr.2, 

16.punkts): 

1. Lēmuma 1.1.punktā skaitli “34,43” aizstāt ar skaitli “34,42”; 

2. Lēmuma 1.2.punktā skaitli “63,06” aizstāt ar skaitli “62,99”; 

3. Lēmuma 1.3.punktā skaitli “48,76” aizstāt ar skaitli “48,54”; 

4. Lēmuma 1.4. punktā skaitli “106,88” aizstāt ar skaitli “97,61”; 

5. Lēmuma 1.7.punktā skaitli “73,60” aizstāt ar skaitli “73,49”; 

6. Lēmuma 1.9.punktā skaitli “103,91” aizstāt ar skaitli “103,89”; 

7. Lēmuma 1.12.punktā skaitli “64,78”aistāt ar skaitli “64,75”; 

8. Precizēt izmaksu aprēķinu viena skolēna uzturēšanai mēnesī Alūksnes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs (1.pielikums) 

 

Pielikumā: Precizēts izmaksu aprēķins viena skolēna uzturēšanai mēnesī Alūksnes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs uz 2 lp. 

 

 

Domes priekšsēdētājs          A.DUKULIS 
 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/03.05/pielikums_lemumam_savstarpejiem_norekini_2016_septembris.xls
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.132 
 

Par aizņēmumu projekta „Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 

1.kārta” īstenošanai 

 

Ņemot vērā 03.04.2017. noslēgto vienošanos starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 

un Alūksnes novada pašvaldību par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu 

Nr.5.6.2.0/16/I/002 „Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1.kārta”, kas 

reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 03.04.2017. ar Nr. ANP/1-45.3/17/58, un nepieciešamību 

nodrošināt projekta līdzfinansēšanu un priekšfinansēšanu,  

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

valsts budžetu 2017. gadam” 14. 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 ERAF projekta „Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves 

teritorijas attīstība 1.kārta” īstenošanai līdz 1 287 427,69 EUR (viens miljons divi simti 

astoņdesmit septiņi tūkstoši četri simti divdesmit septiņu euro un 69 centu) apmērā ar 

aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2018.gada marta līdz 2030.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 4 lp. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                     A.DUKULIS 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/03.05/Aiznemumu_aprekins_2017_Rupniecibas_Ganibu_ielas.xls
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LĒMUMS Nr.133 
 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem un aizņēmumu ceļu 

infrastruktūras projekta īstenošanai 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada domes 28.07.2016. lēmumu Nr.263 “Par projektu “Rīgas 

ielas pārbūve Alūksnes pilsētā” (sēdes protokols Nr.12, 29.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 domes Finanšu komitejas 20.04.2017. lēmumu (sēdes protokols 

Nr.5, 13.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 2017. gadam” 14.panta otrās 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, 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. Atbalstīt ceļu infrastruktūras projekta “Rīgas ielas pārbūve Alūksnes pilsētā” īstenošanu 

435 331,39 EUR (četri simti trīsdesmit piecu tūkstošu trīs simti trīsdesmit viena euro un 

39 centu) apmērā, no tiem: 

1.1. VAS “Latvijas Valsts ceļi” plānotais finansējums 304 731,97 EUR (trīs simtu četri 

tūkstoši septiņi simti trīsdesmit viena euro un 97 centu) apmērā, 

1.2. Alūksnes novada pašvaldības 2016. līdzfinansējums 4222,90 (četri tūkstoši divi 

simti divdesmit divi euro un 90 centi) apmērā un 2017. gada līdzfinansējums, tajā 

skaitā Valsts kases aizdevuma līdzekļi, 126 376,52 EUR (viens simts divdesmit seši 

tūkstoši trīs simti septiņdesmit sešu euro un 52 centu) apmērā. 

2. Piešķirt 31 595,00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit pieci euro), 

kas sastāda 25% no 2017. gada kopējām ceļu infrastruktūras projekta izmaksām (atskaitot 

VAS “Latvijas Valsts ceļi” un Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada līdzfinansējumu) 

kā Valsts kases aizdevuma līdzfinansējumu. 

3. Lēmuma 2.punktā minēto finansējumu izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem 

līdzekļiem. 

4. 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 “Rīgas ielas pārbūve Alūksnes 

pilsētā” īstenošanai līdz 94 783,00 EUR (deviņdesmit četri tūkstoši septiņi simti 

astoņdesmit trīs euro) apmērā ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 

2018. gada marta līdz 2022.gada decembrim (ieskaitot). 

5. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 2 lp. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/03.05/aiznemumu%20aprekins_2017_gads_Rigas_iela.xls
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LĒMUMS Nr.134 

 

Par aizņēmumu procentu likmju maiņu 

 

Ņemot vērā starp Valsts kasi un Alūksnes novada pašvaldību 07.09.2009. noslēgtā 

aizdevuma līguma Nr.A2/1/09/468 4.4.punktu un 25.08.2009. noslēgtā aizdevuma līguma 

Nr.A2/1/09/434 4.4.punktu, 

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

kabineta 30.06.2015. noteikumu “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes 

iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts 

aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 13.punktu, 

 

Atbalstīt un lūgt Valsts kasei pārskatīt un mainīt šādu valsts aizdevumu procentu likmes: 

 

1. 25.08.2009. noslēgtā aizdevuma līgumā Nr.A2/1/09/434 (trančes Nr.P-167/2009) (ELFLA 

projekts „Jaunannas pagasta Tautas nama II kārtas rekonstrukcijas un pamatlīdzekļu 

iegāde”, fiksēto valsts aizdevuma procentu likmi mainot uz mainīgo valsts aizdevuma 

procentu likmi), 

2. 07.09.2009. noslēgtā aizdevuma līgumā Nr.A2/1/09/468 (SIA „RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana ar mērķi nodrošināt Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

Austrumlatvijas upju baseinos” īstenošanu). 

 

Domes priekšsēdētājs                              A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.135 

 

Par aizņēmumu projekta „Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai 

Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” īstenošanai 

 

Ņemot vērā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 20.04.2017. vēstuli Nr.39-2-60/3525 

“Par projekta iesnieguma Nr.3.3.1.0/16/I/012 nosacījumu izpildi”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 21.04.2017. ar Nr. ANP/1-35/17/1628, Alūksnes novada domes 04.11.2016. 

lēmumu Nr.383 “Par projektu „Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai 

Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” (sēdes protokols Nr.18, 17.punkts)  un nepieciešamību 

nodrošināt projekta līdzfinansēšanu un priekšfinansēšanu,  

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

valsts budžetu 2017. gadam” 14. 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 2017. gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases 

noteiktajiem aizņēmuma procentiem ERAF projekta „Infrastruktūras uzlabošana 

industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” īstenošanai līdz 

108 068,29 EUR (viens simts astoņi tūkstoši sešdesmit astoņu euro un 29 centu) apmērā, ar 

aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2018.gada marta līdz 2030.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 3 lp. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                      A.DUKULIS 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/03.05/aiznemumu%20aprekins_2017_Jaunlaicene_industrija.xls
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LĒMUMS Nr.136 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 8/2017 

„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.8/2017 „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/2017/03.05/Saistosie_noteikumi_budzeta_grozijumi.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/03.05/Saistosie_noteikumi_budzeta_grozijumi.docx
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LĒMUMS Nr.137 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu 

 

 

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

 

     Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada konsolidēto pārskatu. 

 

 

Pielikumā: Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada konsolidētais pārskats uz 166 lp. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                      A.DUKULIS 

 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/03.05/03.05.zip
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LĒMUMS Nr.138 

 

Par projekta prioritātes noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai 

 

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 un 4.1.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), 

48.1.punktu, 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 1.1.4.punktu, 16.02.2017. noslēgtās 

vienošanās  Nr.5-26/MPP/2017-033 (ANP/1-45.3/17/28) starp Alūksnes novada pašvaldību un 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par mērķdotācijas pašvaldības pasākumam 

piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību, 

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

pirmās daļas 4. un 6.punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27.punktu, likuma „Par valsts 

budžetu 2017. gadam” 14.panta otrās daļas 7.punktu un 14.pielikumu, 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. Noteikt, ka Alūksnes Pilssalas stadiona skrejceļa seguma rekonstrukcija ir Alūksnes 

novada pašvaldības prioritārais investīciju projekts. 

2. Apstiprināt Alūksnes Pilssalas stadiona skrejceļa seguma rekonstrukcijas izmaksas 

279 846,16 EUR (divi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit seši euro 

un 16 centi) apmērā, kas sastāv no izmaksām Alūksnes Pilssalas stadiona skrejceļa seguma 

rekonstrukcijai 274 522,16 EUR (divi simti septiņdesmit četri tūkstoši pieci simti divdesmit 

divi euro un 16 centi) apmērā un būvuzraudzībai 5 324,00 EUR (pieci tūkstoši trīs simti 

divdesmit četri euro) apmērā, no tiem: 

2.1.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piešķirtā mērķdotācija 

pašvaldības pasākumam 70 000,00 EUR (septiņdesmit tūkstoši euro) apmērā. 

2.2. Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada līdzfinansējums Valsts kases aizdevuma 

līdzekļu veidā 209 846,16 EUR (divi simti deviņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit seši 

euro un 16 centi) apmērā. 

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

Alūksnes novada pašvaldībai 2017. gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases 

noteiktajiem aizņēmuma procentiem Alūksnes novada pašvaldības prioritārā investīciju 



projekta īstenošanai 209 846,16 EUR (divi simti deviņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit seši 

euro un 16 centi) apmērā, ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2018.gada 

marta līdz 2027.gada decembrim (ieskaitot). 

4. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/03.05/Aiznemumu_aprekins_2017_stadions.xls
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LĒMUMS Nr.139 

 

Par sadarbību Interreg Europe projektā 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 3.punktu un 21. panta 

pirmās daļas 23.punktu, 

 

1. Alūksnes novada pašvaldībai piedalīties, kā sadarbības partnerim Starpreģionu sadarbības 

programmas Interreg Europe projektā “Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana 

ūdensceļu reģionos SWARE, Nr (PGI00294)”. 

2. Dalība Starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe projekta “Mantojuma 

ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos SWARE, Nr (PGI00294)” tiek veikta 

bez Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma. 

3. Slēgt sadarbības līgumu ar Vidzemes plānošanas reģionu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 

 


