
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 28. septembrī                                       sēdes protokols Nr.14, 2.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.334 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

[..], “Zeltalejas”, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu 

 

 Izskatot [..] 28.08.2017. iesniegumu par zemesgabala “Zeltalejas”, Zeltiņos, Zeltiņu 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 29.08.2017. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā  

un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/17/711, pamatojoties uz  Publiskas personas mantas 

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

Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

manta” 38.punktu,  

 

1. Sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Zeltalejas”, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, 

Alūksnes novadā sastāvā esošu, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu [..].  Uz zemes vienības atrodas [..], personas kods 

[..], piederošas būves. 

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemesgabala kadastrālo 

uzmērīšanu,  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 [..], “Zeltalejas”, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, 

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

ierakstīto būvju īpašniecei. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 

  



lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju (personas kods) 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2017. gada 28. septembrī                                       sēdes protokols Nr.14, 3.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.335 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3668 008 0020, “Laipiņi”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā,  atsavināšanu 

 

 Izskatot [..] pilnvarotā pārstāvja Guntara FREIJA 16.08.2017. iesniegumu par 

zemesgabala “Laipiņi”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 16.08.2017. 

saņemts Alūksnes novada pašvaldībā  un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/17/677, pamatojoties uz  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo 

daļu, 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,  

 

1. Sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Laipiņi”, Liepnas pagastā, Alūksnes 

novadā, kadastra Nr. 3668 008 0020 sastāvā esošu, Alūksnes novada pašvaldībai 

piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3668 008 0020.  Uz zemes 

vienības atrodas [..], personas kods [..], piederoša būve. 

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 ierosinātājs [..]. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa 

pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas 

samaksā.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 3668 008 0020, “Laipiņi”, Liepnas pagastā, 

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

ierakstītas būves īpašniekam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 



lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju (vārds, 

uzvārds, personas kods, adrese, 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 28. septembrī                                       sēdes protokols Nr.14, 4.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.336 

 

Par dzīvojamās mājas [..], Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.8 piederošo 

zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 

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

75. panta ceturto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 23.11.2006. 

kadastra izziņu Nr.2A-3.1. A/487, 19.09.1992. Alūksnes rajona paju sabiedrības „Kolberģis” 

vienošanos ar [..] par dzīvokļa [..], Alūksnes novadā pirkšanu, 18.06.1998. pirkuma līgumu, 

26.03.1999. pirkuma līgumu, 20.04.1999. pirkuma līgumu, un 

ņemot vērā [..] 04.09.2017. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības 

kancelejā 04.09.2017. ar Nr. ANP/1-23/17/742 par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības,  

 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības [..], personas kods [..], zemesgabala [..], Alūksnes 

novadā, īpašuma kadastra Nr. 3656 003 0185, pie dzīvokļa īpašuma [..] piederošās 

kopīpašuma 410/3504 domājamās daļas. 

 

2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 410/3504 domājamo daļu 

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

pieņemšanas dienas. 

 

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 28. septembrī                                       sēdes protokols Nr.14, 5.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.337 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dārziņi” - 19, Jaunlaicenē, 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 24.08.2017. 

iesniegumu Nr.1-9/503 “Par atbrīvotu dzīvokli”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 24.08.2017. ar Nr. ANP/1-42/17/3500, 

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” - 19, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 

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

mājas, zemes un palīgēkas. 
 

2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu „Dārziņi” – 19, 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 28. septembrī                                       sēdes protokols Nr.14, 6.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.338 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalmes 2” - 2, Jaunalūksnes 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 08.09.2015. 

iesniegumu Nr.1-9/407 “Par dzīvojamās mājas “Kalmes 2”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes 

novadā apsaimniekošanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 09.09.2015. 

ar Nr. ANP/1-42/15/3489, 

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

2” - 2, 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 „Kalmes 2” – 2, Jaunalūksnes pagastā, 

Alūksnes novadā nav derīgs dzīvošanai. 
 

2. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli 

„Kalmes 2” - 2, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 43,1m² un ar 

to saistītām kopīpašuma 431/1714 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un 

palīgēkas. 
 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu „Kalmes 2” – 2, 

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3656 006 0003 005 002. 

 

4. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

5. 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 28. septembrī                                       sēdes protokols Nr.14, 7.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.339 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalmes 2” - 3, Jaunalūksnes 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 08.09.2015. 

iesniegumu Nr.1-9/407 “Par dzīvojamās mājas “Kalmes 2”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes 

novadā apsaimniekošanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 09.09.2015. 

ar Nr. ANP/1-42/15/3489, 

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

2” - 3, 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 „Kalmes 2” – 3, Jaunalūksnes pagastā, 

Alūksnes novadā nav derīgs dzīvošanai. 
 

2. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli 

„Kalmes 2” - 3, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 42,7m² un ar 

to saistītām kopīpašuma 427/1714 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un 

palīgēkas. 
 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu „Kalmes 2” – 3, 

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3656 006 0003 005 003. 

 

4. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

5. 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 28. septembrī                                       sēdes protokols Nr.14, 8.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.340 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalmes 2” - 4, Jaunalūksnes 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 08.09.2015. 

iesniegumu Nr.1-9/407 “Par dzīvojamās mājas “Kalmes 2”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes 

novadā apsaimniekošanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 09.09.2015. 

ar Nr. ANP/1-42/15/3489, 

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

2” - 4, 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 „Kalmes 2” – 4, Jaunalūksnes pagastā, 

Alūksnes novadā nav derīgs dzīvošanai. 
 

2. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli 

„Kalmes 2” - 4, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 42,5m² un ar 

to saistītām kopīpašuma 425/1714 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un 

palīgēkas. 
 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu „Kalmes 2” – 4, 

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3656 006 0003 005 004. 

 

4. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

5. 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 28. septembrī                                       sēdes protokols Nr.14, 9.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.341 

 

Par Multifunkcionālās servisa ēkas daļas 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 15.oktobra noteikumu Nr.593 “Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju 

apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 

programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 

uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” 33.punktu, 

 

1. Pēc nodošanas ekspluatācijā iznomāt daļu Multifunkcionālās servisa ēkas Pilssalas 

ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, 127,2m² platībā, saskaņā ar pielikumā pievienoto 

iznomājamo telpu plānu. 

2. Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē. 

3. Telpu izmantošanas mērķis – nomnieka komercdarbībai – 1) ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanai un iespējamiem papildus pakalpojumiem viesu atpūtas un 

plašizklaides nodrošināšanai; 2) publisko sanitāro telpu pakalpojuma sniegšanai. 

Nomas termiņš – līdz 12 gadiem. 

4. Noteikt īpašos nomas nosacījumus: 

4.1. 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 (NACE kods: 

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

4.2. Nomniekam 3 (trīs) gadu laikā no nomas līguma noslēgšanas, jāinvestē projekta 

teritorijā savā uzņēmējdarbībā ne mazāk kā 152 000 EUR un jārada ne mazāk kā 2 

jaunas darba vietas. Nomniekam ir tiesības samazināt ieguldītās investīcijas un 

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

Telpu_plans.pdf


uzņēmējdarbībā vai sadarbības partneri, kas gūst labumu no objekta infrastruktūras 

un darbojas projekta teritorijā. Rādītāji var tikt ieskaitīti, ja tie radušies pirms nomas 

līguma slēgšanas, bet ne agrāk kā 2016. gadā.  

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

apakšnomā personai, kas atbilst nomniekam noteiktajam statusam. 

5. Uzdot Plānošanas un attīstības nodaļai noteikt izsoles noteikumos iekļaujamās 

pakalpojuma apjoma un kvalitātes prasības. 

6. Uzdot Multifunkcionālās servisa ēkas Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā 

daļas 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 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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LĒMUMS Nr.342 

 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts – grants un 

smilts atradnei “Skujenieki”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā 

 

Alūksnes novada pašvaldībā 24.08.2017. saņemts un reģistrēts ar Nr. ANP/1-

40/17/3496 [..] pilnvarotās personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GEOLITE”, vienotais 

reģistrācijas Nr.40103400303, juridiskā adrese Jāņa Čakstes gatve 33, Rīga, valdes locekļa Jāņa 

LUKŠEVIČA iesniegums ar lūgumu izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju atradnē 

„Skujenieki”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā. Izskatot iesniegumu un tā pielikumus, 

konstatēts: 

1. smilts – grants un smilts atradnei „Skujenieki”, Alsviķu pagastā, Alūksnes 

novadā ir saņemta Valsts Vides dienesta derīgo izrakteņu atradnes pase, 

sastādīta 2016. gada 18. oktobrī, kā arī 2017. gada 9. jūnija lēmums 

Nr.CS17VL0063 “Par grozījumiem derīgo izrakteņu atradnes pasē”, derīgo 

izrakteņu ieguves limits un Madonas reģionālās vides pārvaldes izdotie tehniskie 

noteikumi Nr.MA17TN0093, 2017. gada 23. augustā sastādīts nodomu 

protokols starp Aināru GIBAĻUKU un SIA “SORMA” par karjera “Skujenieki” 

izstrādi,  kas pievienoti iesniegumam. Saskaņā ar likuma „Par zemes dzīlēm” 

4.panta piekto daļu, nepieciešama bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļauja, ko izsniedz pašvaldība,  

2. atradnei ir veikta ģeoloģiskā izpēte un tās detalitāte atbilst A kategorijas derīgo 

izrakteņu krājumiem, 

3. saskaņā ar 2016. gada 18. oktobrī Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

aģentūras izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu un 2017.gada 9. jūnija 

lēmumu Nr.CS17VL0064 “Par grozījumiem derīgo izrakteņu ieguves limitā”, 

derīgo izrakteņu atradnes “Skujenieki” licences laukumos drīkst iegūt 23,54 

tūkst.m³ smilts-grants un 209,77 tūkst. m³ smilts, 

4. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (13.06.2016. uzziņa Nr. 06-

04/1826) pieļauj derīgo izrakteņu ieguvi smilts – grants un smilts atradnē 

“Skujenieki”,  

5. atradne “Skujenieki”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā izvietota uz [..] 

piederošā īpašuma “Skujenieki 1”, kadastra Nr. 3642 002 0012, esošajā zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 3642 002 0012, īpašuma “Skujenieki 2”, 

kadastra Nr. 3642 002 0146, esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

3642 002 0146, īpašuma “Avotkalni”, kadastra Nr. 3642 002 0236, esošajā 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3642 002 0229 un īpašuma “Jugliņas”, 



kadastra Nr. 3642 002 0237, esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

3642 002 0215. 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 11.punktu, likuma 

„Par zemes dzīlēm” 4. panta piektās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra 

noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26., 27., 32. un 33. punktu,  

 

1. Izsniegt [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [..], bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļauju Nr. 1/2017 smilts – grants un smilts ieguvei smilts-

grants un smilts atradnē „Skujenieki”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kas 

atrodas zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3642 002 0012, 3642 002 

0146, 3642 002 0229 un 3642 002 0215. 

2. Noteikt atļaujas derīguma termiņu līdz Valsts vides dienesta izsniegtā derīgo 

izrakteņu limitā norādītajam termiņam – 2041. gada 17. oktobrim. 

3. Apstiprināt bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju Nr.1/2017 (pielikumā) un 

tās pielikumus: 1.pielikums - „Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi”, 

2.pielikums  - „Smilts-grants un smilts atradnes „Skujenieki” un derīgo izrakteņu 

ieguves licences laukuma izvietojuma plāns un atļaujas adresāta īpašumā esošās 

zemes robežas”, 3.pielikums - „Derīgo izrakteņu ieguves limits”. 

4. Atļauju izsniegt pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas no Iesniedzēja par valsts 

nodevas 142,29 euro samaksas pašvaldības budžetā. 

 

Lēmums ir pārsūdzams 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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LĒMUMS Nr.343 

 

Par Alūksnes novada vietējo ģeodēzisko tīklu 

 

Izskatot SIA “Ģeodēzists” 12.09.2017. iesniegumu Nr. 086/2017 “Par Alūksnes novada 

domes lēmumu”, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 12.09.2017. un reģistrēts ar Nr. 

ANP/1-40/17/3778,  

Pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 12. panta septīto daļu, Ministru 

kabineta 2012. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 497 “Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” 5., 17., 

19. un 49. punktu,  

  

1. Īstenojot Alūksnes novada vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu secīgi pa pašvaldības 

teritorijas daļām, pilnveidot Alūksnes pilsētas vietējo ģeodēzisko tīklu un izstrādāt 

vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas aprakstu Alūksnes pilsētas teritorijai. 

2. Alūksnes pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu un ģeodēzisko datu 

atjaunošanu paredzēt gan ar vietējā tīkla mērījumiem, gan arī kārtējo būvniecības 

projektu ietvaros. 

3. Pārējā Alūksnes novada teritorijā ārpus Alūksnes pilsētas veikt vietējā ģeodēziskā tīkla 

punktu apsekošanu 2 gadu laikā un sagatavot apsekošanas pārskatu. 

4. Pārējā Alūksnes novada teritorijā ārpus Alūksnes pilsētas vietējo ģeodēzisko tīklu 

pagaidām nepilnveidot. 

5. Visi vietējā ģeodēziskā tīkla punkti Alūksnes novada teritorijā tiek saglabāti un 

aizsargāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6. Noteikt Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas kartogrāfu par atbildīgo personu 

saistībā ar šī lēmuma izpildi.  

7. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 29.10.2015. lēmumu Nr. 339 “Par 

Alūksnes novada ģeodēzisko tīklu” (sēdes protokols Nr. 17, 13. punkts).  

 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.344 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 19/2017 “Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un 

apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi” izdošanu 

 

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

Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 

7.7.apakšpunktu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19/2017 „Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju 

un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.345 

 

Par Alūksnes novada domes 27.04.2017. lēmuma Nr. 122 “Par saistošo noteikumu 

Nr. 7/2017 “Alūksnes novada teritorijas, būvju un apstādījumu kopšanas un 

uzturēšanas noteikumi” izdošanu” atcelšanu 

 

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

 

Atcelt Alūksnes novada domes 27.04.2017. lēmumu Nr. 122 “Par saistošo noteikumu 

Nr. 7/2017 “Alūksnes novada teritorijas, būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas 

noteikumi” izdošanu”. 
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LĒMUMS Nr.346 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 20/2017 „Saistošie noteikumi par atvieglojumiem nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā” izdošanu 

 

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

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 20/2017 „Saistošie noteikumi par atvieglojumiem 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

  

Saistosie_noteikumi_nekustama_ipasuma_nodokla_atvieglojumi.pdf
Saistosie_noteikumi_nekustama_ipasuma_nodokla_atvieglojumi.pdf


 
 

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 28. septembrī                                     sēdes protokols Nr.14, 15.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.347 

 

Par līdzfinansējumu biedrībai “Dr. A. Misiņa medicīnas vēstures muzejs” 

 

Izskatot biedrības “Dr. A. Misiņa medicīnas vēstures muzejs” pieteikumu par projektu 

„Godinot ārstu profesoru Eduardu Žeiduru - 100”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

22.08.2017. ar Nr. ANP/1-41/17/3469, 

 pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu 

Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 

nozīmīgiem projektiem” 1.4.2. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā 

procesa likuma 67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.09.2017. lēmumu, 

protokols Nr.8, 2.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Dr. A. Misiņa medicīnas vēstures muzejs”, 

reģistrācijas Nr.40008125802, projekta „Godinot ārstu profesoru Eduardu Žeiduru -

100” realizācijai 175,00 EUR (viens simts septiņdesmit pieci euro) apmērā.  

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu ar biedrību par atbalstītā projekta realizāciju. 

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

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

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 28. septembrī                                     sēdes protokols Nr.14, 16.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.348 

 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrība “SUDRABS””  

 

Izskatot biedrības „Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrība “SUDRABS”” pieteikumu par 

projektu „Ja tu gribi - tad visu tu vari”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 24.08.2016. ar 

Nr. ANP/1-41/17/3504, 

 pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu 

Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 

nozīmīgiem projektiem” 1.4.2. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā 

procesa likuma 67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.09.2017. lēmumu, 

protokols Nr.8, 3.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrība 

“SUDRABS””, reģistrācijas Nr. 40008186760, projekta „Ja tu gribi - tad visu tu vari” 

realizācijai 300,00 EUR (trīs simti euro) apmērā.  

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizāciju. 

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

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
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LĒMUMS Nr.349 

 

Par līdzfinansējumu biedrībai “Ērmaņu muiža” 

 Izskatot biedrības „Ērmaņu muiža” pieteikumu par projektu „Pasākumu sezona 2017 

Ērmaņu muižā”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 30.08.2017. ar Nr. ANP/1-41/17/3596,  

 pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 

„Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 

projektiem” 1.4.2.apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 

67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.09.2017. lēmumu, protokols Nr.8, 

4.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Ērmaņu muiža”, reģistrācijas Nr. 40008162368, 

projekta „Pasākumu sezona 2017 Ērmaņu muižā” realizācijai 600,00 EUR (seši simti 

euro) apmērā. 

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu ar biedrību par atbalstītā projekta realizāciju. 

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

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.350 

 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes Invalīdu biedrība” projekta realizācijai 

 

Izskatot biedrības „Alūksnes Invalīdu biedrība” 24.08.2017. pieteikumu par projektu 

“Mans dārzs - manai veselībai”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 24.08.2017. ar 

Nr. ANP/1-41/17/3497, 

 pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 22. novembra saistošo 

noteikumu Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 

sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 1.4.4., 1.9.2., 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa 

likuma 67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.09.2017. lēmumu, protokols 

Nr.8, 6.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes Invalīdu biedrība”, reģistrācijas 

Nr. 40008093244, projekta “Mans dārzs - manai veselībai” realizācijai 299,44 EUR 

(divi simti deviņdesmit deviņi euro un 44 centu) apmērā. 

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību par atbalstītā 

projekta realizēšanu. 

 

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

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.351 

 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Latviskais mantojums” 

projekta „Ceļā uz Strautiņu skolas 150 gadu atceri” realizācijai 

 

 Izskatot biedrības „Latviskais mantojums” 25.08.2017. pieteikumu par projektu „Ceļā 

uz Strautiņu skolas 150 gadu atceri”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.08.2017. ar 

Nr. ANP/1-41/17/3528, 

 pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu 

Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 

nozīmīgiem projektiem” 1.4.1., 1.8.punktu un 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa 

likuma 67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.09.2017. lēmumu, protokols 

Nr.8, 5.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Latviskais mantojums”, reģistrācijas 

Nr.40008205686, projekta „Ceļā uz Strautiņu skolas 150 gadu atceri” realizācijai 

599,00 EUR (pieci simti deviņdesmit deviņu euro) apmērā.  

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu ar biedrību par atbalstītā projekta realizēšanu. 

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

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.352 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta 

biedrība” projekta realizācijai  

 

Izskatot biedrības „Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība” 

22.08.2017. projekta pieteikumu, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

24.08.2017. ar Nr. ANP/1-41/17/3501, 06.09.2017. iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 06.09.2017. ar Nr. ANP/1-41/17/3629, kuros lūgts piešķirt 

600 EUR  pašvaldības līdzfinansējumu projekta “Ozolu mantojums paaudžu paaudzēs” 

realizēšanai, 

konstatējot, ka biedrības iesniegtais projekts ir sabiedriski nozīmīgs vides jomā un 

atbilst Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 

„Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 

projektiem” noteiktajiem kritērijiem pašvaldības atbalsta saņemšanai, 

 pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu 

Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 

nozīmīgiem projektiem” 3.6.1. punktu, Tautsaimniecības komitejas 18.09.2017. lēmumu, 

protokols Nr.8, 15.punkts, 

 

Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta 

biedrība”, reģistrācijas numurs 50008042201, projekta „Ozolu mantojums paaudžu paaudzēs” 

realizācijai 600 EUR (seši simti euro) apmērā.  

 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētājs                      A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.353 

 

Par līdzfinansējumu draudzes „ALŪKSNES ROMAS KATOĻU DRAUDZE” projekta 

realizācijai  

 

Izskatot draudzes „ALŪKSNES ROMAS KATOĻU DRAUDZE” 23.08.2017. 

iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.08.2017. ar Nr. ANP/1-

41/17/3533, kurā lūgts piešķirt 600 EUR  pašvaldības līdzfinansējumu projekta “Alūksnes 

Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana” realizēšanai, 

konstatējot, ka biedrības iesniegtais projekts ir sabiedriski nozīmīgs vides jomā un 

atbilst Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 

„Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 

projektiem” noteiktajiem kritērijiem pašvaldības atbalsta saņemšanai, 

 pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu 

Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 

nozīmīgiem projektiem” 3.6.1. punktu, Tautsaimniecības komitejas 18.09.2017. lēmumu, 

protokols Nr.8, 16.punkts, 

 

Piešķirt līdzfinansējumu draudzei „ALŪKSNES ROMAS KATOĻU DRAUDZE”, 

reģistrācijas numurs 90001027995, projekta „Alūksnes Romas katoļu baznīcas teritorijas 

labiekārtošana” realizācijai 600 EUR (seši simti euro) apmērā.  

 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.354 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.08.2016. lēmumā Nr.288 “Par noteikumu 

Nr.3/2016 “Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības izglītības 

iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām izmaksām”  

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

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

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

vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējas izglītības iestādēs” un 

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

izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 25.08.2016. lēmumā Nr.288 “Par noteikumu 

Nr.3/2016 “Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm 

bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

izmaksām”, šādā redakcijā: 

1. Svītrot 9.7., 9.8. un 9.9.punktā tekstu “un 9.5.”; 

2. Papildināt ar V. nodaļu “Pārejas noteikumi” šādā redakcijā: 

“ V. Pārejas noteikumi 

19. Izglītības pārvaldes mērķdotācijas rezerves fonda atlikumu uz 2017.gada 1.septembri 

izdalīt: 

 19.1. Mālupes pamatskolas atbrīvoto pedagogu atlaišanas pabalstu finansēšanai; 

 19.2. Jaunlaicenes pamatskolas reorganizācijas rezultātā atbrīvoto pedagogu atlaišanas 

pabalstu finansēšanai; 

 19.3. atlikušo finansējumu Alūksnes novada vispārējās pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības iestādēm proporcionāli normēto skolēnu skaitam 2017.gada 1.septembrī.” 

 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.355 

 
Par Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju darba algas likmes 

noteikšanu 

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

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

tekstā – Noteikumi) 6.punktu, 

1. Noteikt Alūksnes novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmi Izglītības 

iestādēs, kurās apstiprinātā finansējuma ietvaros ir palielināta pedagogu zemākā mēneša 

darba algas likme, piemērojot šādu aprēķinu: 

1.1.izglītības iestādē noteikto izglītības iestādes pedagogu vidējo darba algas likmi 

attiecināt pret Noteikumu 1.pielikuma 4.tabulā vai Noteikumu 43.punktā noteikto 

pedagogu mēneša darba algas likmi; 

1.2. iegūto koeficientu reizināt ar Noteikumu 1.pielikuma 3.tabulā noteikto izglītības 

iestāžu vadītāja noteikto mēneša darba algas likmi atbilstoši izglītojamo skaitam 

iestādē mācību gada sākumā. 

2. Lēmumu piemērot no 2017.gada 1.septembra. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 28.10.2010 lēmumu Nr.635 ,, Par 

Alūksnes novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītāju 

darba algas likmes noteikšanu” (sēdes protokols Nr.18, 27.p.). 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.356 

 

Par grozījumiem Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” nolikumā 

 

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

likuma 22. panta pirmo daļu, Alūksnes novada pašvaldības nolikuma 22.18. apakšpunktu,  

 

 izdarīt grozījumus Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” nolikumā 

Nr. 29/2009, apstiprināts ar Alūksnes novada domes 17.09.2009. lēmumu Nr.195 “Par 

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” nolikuma apstiprināšanu”, sēdes 

protokols Nr.8, 50.punkts: 

 

1. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā: 

“9. Iestādē izglītojošo darbību reglamentējošais dokuments ir izglītības programmas. 

Iestāde īsteno: 

9.1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111; 

9.2. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar somatiskām 

saslimšanām, kods 01015411; 

9.3.Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem, kods 01015511.” 

 

2. Aizstāt 36.punktā vārdus “finanšu nodaļa” ar vārdu “Grāmatvedība”. 

 

3. Svītrot 37.1 punktu. 

 

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 28. septembrī                                     sēdes protokols Nr.14, 25.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.357 

 

Par grozījumu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā 

  

 

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

likuma 22.panta pirmo daļu, Alūksnes novada pašvaldības nolikuma 22.18. apakšpunktu,  

  

izdarīt grozījumu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā Nr. 8/2013, 

apstiprināts ar Alūksnes novada domes 22.08.2013. lēmumu Nr. 368 “Par Alūksnes pilsētas 

Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu”, sēdes protokols Nr. 15, 17. punkts, 

izsakot 10.punktu šādā redakcijā: 

“10. Skola īsteno šādas licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmas:  

10.1. “Basketbols” programmas kods 20V813001; 

10.2. “Basketbols” programmas kods 30V813001; 

10.3. “Biatlons” programmas kods 20V813001; 

10.4. “Biatlons” programmas kods 30V813001; 

10.5. “Džudo” programmas kods 20V813001; 

10.6. “Džudo” programmas kods 30V813001; 

10.7. “Futbols” programmas kods 20V813001; 

10.8. “Vieglatlētika” programmas kods 20V813001.” 

 
 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.358 

 

Par valsts amatpersonas funkciju izpildes  

uzdošanu citai valsts amatpersonai 

 

Ņemot vērā Alūksnes Mākslas skolas 21.08.2017. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 21.08.2017. ar Nr. ANP/1-42/17/3457, 

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

21.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

 

 Uzdot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei Janīnai ČUGUNOVAI veikt 

Alūksnes Mākslas skolas direktora pienākumus, kas saistīti ar Alūksnes Mākslas skolas 

profesionālās ievirzes izglītības skolotājas Anitas VĒLIŅAS, personas kods [..], darba 

pienākumu uzraudzību un kontroli. 

 

  

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 

  



 

satur ierobežotas pieejamības informāciju  

(personas kodu) 
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LĒMUMS Nr.359 

 

Par Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu 

likuma 9. panta pirmo un trešo daļu, Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces 

Guntas VANAGAS 01.09.2017. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

01.09.2017. ar Nr. ANP/1-42/17/3631, ņemot vērā Alūksnes novada bāriņtiesas 01.09.2017. 

iesniegumu Nr. BAR/1-14/17/1350, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 01.09.2017. ar Nr. 

ANP/1-42/17/3632,  

 

Par Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku no 2018. gada 1. marta uz 

pieciem gadiem ievēlēt Guntu VANAGU, personas kods [..]. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 

 

  



satur ierobežotas pieejamības informāciju  

(personas kodu) 
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LĒMUMS Nr.360 

 

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu Z.SVIKLEI 

 

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

„Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” 4.4. un 

16.punktu un Alūksnes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas 11.09.2017. 

lēmumu, protokols Nr.1,  

 

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

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

mācību gadu – 11 mēnešiem, no 01.10.2017. līdz 31.07.2018. un no 01.09.2018. līdz 

30.09.2018. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma slēgšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 



satur ierobežotas pieejamības informāciju  

(personas kodu) 
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LĒMUMS Nr.361 

 

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu J.UMUREI 

 

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

„Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” 4.4. un 

16.punktu un Alūksnes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas 11.09.2017. 

lēmumu, protokols Nr.1,  

 

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

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

mācību gadu – 11 mēnešiem, no 01.10.2017. līdz 31.07.2018. un no 01.09.2018. līdz 

30.09.2018. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma slēgšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 

  



satur ierobežotas pieejamības informāciju  

(personas kodu) 
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LĒMUMS Nr.362 

 

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu B.KOŠEVAREI 

 

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

„Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” 4.4. un 

16.punktu un Alūksnes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas 11.09.2017. 

lēmumu, protokols Nr.1,  

 

1. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības stipendiju rezidentei Baibai KOŠEVAREI, 

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

vienu mācību gadu – 11 mēnešiem, no 01.10.2017. līdz 31.07.2018. un no 01.09.2018. 

līdz 30.09.2018. 

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma slēgšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.363 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības stipendijām 

 Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 28.01.2017. saistošo noteikumu Nr.4/2016 

„Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” 2. punktu, 

likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, ņemot vērā 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Alūksnes slimnīca” 12.09.2017. iesniegumu Nr.1-3/152, 

kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā ar Nr. ANP/1-40/17/3759, un Alūksnes novada 

pašvaldības aģentūras ,,Spodra”  12.09.2017. iesniegumu Nr. SPO/1-5/17/130, kas reģistrēts 

Alūksnes pašvaldībā ar Nr. ANP/1-42/17/3767, Stipendiju piešķiršanas komisijas 12.09.2017. 

lēmumu un Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.09.2017. lēmumu,  

Noteikt par atbalstāmajām jomām speciālistu piesaistei Alūksnes novadā 2017. gadā: 

 

1. medicīnu, ar nepieciešamo speciālistu – ārsts radiologs; 

 

2. teritorijas apsaimniekošanu, ar nepieciešamo speciālistu – būvinženieris 

(transportbūvju apsaimniekošanas inženieris). 

 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.364 

 

 

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Uzvaras ielā 23-2, Alūksnē, Alūksnes 

novadā 

 

Ar Alūksnes novada domes 28.05.2015. lēmumu Nr. 194 “Par sociālā dzīvokļa statusa 

noteikšanu” dzīvoklim Uzvaras ielā 23-2, Alūksnē, Alūksnes novadā noteikts sociālā dzīvokļa 

statuss; 

saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 

4. panta pirmo daļu sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusu nosaka un atceļ 

attiecīgās pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu; 

ir beidzies sociālā dzīvokļa Uzvaras ielā 23-2, Alūksnē, Alūksnes novadā īres līguma 

termiņš, un īrnieks nav izteicis vēlēšanos atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu. 

 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, 5. panta piekto daļu, Alūksnes novada domes saistošo noteikumu 

Nr. 35/2010 “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā” 2. punktu, ņemot vērā 

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 13.09.2017. lēmumu, protokols Nr. 8, 

10. punkts, 

1. Atcelt Alūksnes novada pašvaldības dzīvoklim Uzvaras ielā 23-2, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, sociālā dzīvokļa statusu. 

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

dzīvokļa statusa noteikšanu”, svītrojot 1.1. apakšpunktu. 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.365 

 

Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu 

 

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

2.projektu ideju konkursa rezultātus, 23.07.2017. saņemto uzaicinājumu no projekta vadošā 

partnera Igaunijas Republikas NVO “Hiiumaa Military History Society” ((MTÜ Hiiumaa 

Militaarajalooselts), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 

5. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-

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

68.2. punktu, 

 

1. Atbalstīt Alūksnes novada pašvaldības piedalīšanos sadarbības partnera statusā 

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Militārā 

mantojuma tūrisms” (Military heritage tourism). 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas Alūksnes novada pašvaldībai 

līdz 52 000 EUR (piecdesmit divi tūkstoši euro), t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu 

indikatīvi līdz 7800 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu paredzēt 

no pašvaldības 2018., 2019. un 2020.gada budžeta līdzekļiem. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.366 

 

Par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu 

 

 Ņemot vērā izsludināto Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-

2020.gadam projektu konkursu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 

2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 1.4. un 6.4.punktu un Investīciju plāna 2015.-

2017.gadam 70. punktu, 

 

1. Atbalstīt Alūksnes novada pašvaldības piedalīšanos Latvijas - Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmas 2014.-2020. gadam galvenā partnera statusā projektā “630  

verstis pilnas sajūtām” (630 Versts Full of Feelings). 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas Alūksnes novada pašvaldībai 

līdz 279 999 EUR (divi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši un deviņi simti 

deviņdesmit deviņi euro) t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu indikatīvi līdz 

27 999,90 EUR (divdesmit septiņi tūkstoš deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 

90 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu paredzēt 

no pašvaldības 2018., 2019. un 2020.gada budžeta līdzekļiem. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.367 

 

Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.   

Investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizēšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 22.panta trešo daļu un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu 

Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, 

 

Apstiprināt aktualizēto Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju 

plānu 2015.-2017.gadam pielikumā uz 41 lp. 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 

Investiciju%20plans%202015-2017%20(2017)pielikumi.pdf
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LĒMUMS Nr.368 

 

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 Pededzes lauku ambulancē 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 Pededzes lauku ambulances darbinieks. 

4. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Pededzes pagasta pārvaldei. 

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

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 

  

Pedeces_lauku_ambulances_cenradis.pdf
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LĒMUMS Nr.369 

 

Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Alūksnes novadā 

 

Ņemot vērā, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības atklātā konkursa “Atkritumu 

apsaimniekošana Alūksnes novada teritorijā” (iepirkuma identifikācijas Nr. ANP/2017/11) 

rezultātiem, 2017.gada 11.septembrī starp Alūksnes novada pašvaldību un atkritumu 

apsaimniekotāju – sabiedrību ar ierobežotu atbildību “PILSĒTVIDES SERVISS”, reģistrācijas 

numurs 40003244831, turpmāk tekstā – SIA “PILSĒTVIDES SERVISS” noslēgto līgumu Nr. 

ANP/1-45.1/17/345, un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2017.gada 

29.jūnija lēmumu Nr.65 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” sadzīves 

atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem” (protokola Nr.22, 3.p.), 

pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Alūksnes 

novada domes 2015.gada 5.oktobra saistošo noteikumu Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā” 9.punktu, 

 

1. Noteikt maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā 

13,23 EUR (bez PVN) par 1 m³. 

2. Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad atkritumu apsaimniekotājs – SIA 

“PILSĒTVIDES SERVISS”, reģistrācijas numurs 40003244831, uzsāk atkritumu 

apsaimniekošanu Alūksnes novadā. 

3. Ar brīdi, kad tiek piemērota ar šo lēmumu noteiktā maksa, spēku zaudē maksa par 

nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā, kas apstiprināta ar 

Alūksnes novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu Nr.226 “Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Alūksnes novadā” (sēdes protokols 

Nr.11, 6.p.). 

 
Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.370 

 

Par Mālupes pamatskolai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada 

pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei 

 

 Pamatojoties uz likuma „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”,  

ņemot vērā Alūksnes novada domes 27.10.2016. lēmumu Nr.343 “Par Mālupes 

pamatskolas likvidāciju” (sēdes protokols Nr.17, 2.punkts) un Izglītības pārvaldes 13.09.2017. 

iesniegumu Nr. IZP/01-19/17/95 “Par Mālupes pamatskolas skolēniem citās novada skolās”, 

kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 13.09.2017. ar Nr. ANP/1-42/17/3781, un  

13.09.2017. iesniegumu Nr. IZP/01-19/17/97 “Par izglītojamajiem”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 13.09.2017. ar Nr. ANP/1-42/17/3804, 

 

1. Mālupes pamatskolai piešķirto valsts budžeta finansējumu mācību literatūras un/vai mācību 

līdzekļu iegādei 2017.gadam, kas tika sadalīta ar Alūksnes novada domes 27.04.2017. 

lēmumu Nr.130 “Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības 

izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei” pārdalīt proporcionāli 

uzņemto Mālupes pamatskolas izglītojamo skaitam citām Alūksnes novada pašvaldības 

izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās 

pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, kurās tika uzņemti 

likvidētās Mālupes pamatskolas izglītojamie. 

 

2. Apstiprināt 1.punktā minēto 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. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.371 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.02.2017. lēmumā Nr.42 “Par izglītības 

iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos”  

 

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., 

10. un 21. punktu, 

ņemot vērā Izglītības pārvaldes 07.09.2017. iesniegumu Nr. IZP/01-19/17/94 “Par 

skolēnu skaitu uz 2017.gada 1.septembri”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

07.09.2017. ar Nr. ANP/1-42/17/3707, 

 

Izdarīt 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.punktu izteikt jaunā redakcijā: 

“1. Apstiprināt viena skolēna izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības pamata 

un vispārizglītojošo izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2017.gada 

1.septembra: 

1.1.  Alūksnes pilsētas sākumskolā 35,40 EUR; 

1.2.  Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 62,99 EUR; 

1.3.  Alūksnes novada vidusskolā 44,46 EUR; 

1.4.  Strautiņu pamatskolā 100,61 EUR; 

1.5.  Ilzenes pamatskolā 132,00 EUR; 

1.6.  Bejas pamatskolā 75,82 EUR; 

1.7.  Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā 72,43 EUR; 

1.8.  Jaunlaicenes sākumskolā 118,55 EUR; 

1.9. Liepnas vidusskolā 110,38 EUR; 

1.10.  Malienas pamatskolā 50,49 EUR; 

1.11.  Pededzes pamatskolā 65,46 EUR; 

1.12.  Ziemeru pamatskolā 96,41 EUR; 

saskaņā ar 1.pielikumu.” 

 

2. Lēmuma 2.punktu izteikt jaunā redakcijā:  

“2. Apstiprināt viena audzēkņa izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2017.gada 1.septembra: 

2.1. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 132,92 EUR; 

2.2. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” 136,97 EUR; 



2.3. Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” 200,45 EUR; 

2.4. Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pūcīte” 154,28 EUR; 

saskaņā ar 2.pielikumu.” 

 

3. Lēmuma 3.punktu izteikt jaunā redakcijā:  

“3. Apstiprināt viena audzēkņa izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības 

speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2017.gada 

1.septembra: 

3.1. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Cālis” 141,35 EUR; 

3.2. Malienas pirmsskolas izglītības iestādē „Mazputniņš” 143,04 EUR; 

saskaņā ar 3.pielikumu.” 

 

Pielikumā:  

1. Izmaksu aprēķins viena skolēna uzturēšanai mēnesī Alūksnes novada pašvaldības 

izglītības iestādēs (skolas) uz 2 lp. 

2. Izmaksu aprēķins viena audzēkņa uzturēšanai mēnesī Alūksnes novada pašvaldības 

izglītības iestādēs (pirmsskolas izglītības iestādes) uz 2 lp. 

3. Izmaksu aprēķins viena audzēkņa uzturēšanai mēnesī Alūksnes novada pašvaldības 

izglītības iestādēs (pirmsskolas izglītības iestādes ar daļēju valsts budžeta finansējumu) 

uz 2 lp. 

 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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Lēmuma projekts satur ierobežotas  
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LĒMUMS Nr.372 

 

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.373 

 

Par līdzekļu pārkārtošanu Mālupes pagasta pārvaldei 
 

 Izskatot Mālupes pagasta pārvaldes 28.12.2016. iesniegumu Nr. MLPP/1-5/16/106 “Par 

papildus finansējuma pieprasījumu 2017.gada budžetā”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 28.12.2016. ar Nr. ANP/1-33/16/5210, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 21.09.2017. lēmumu (sēdes 

protokols Nr.10, 10.punkts), 

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

pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 23.punktu, likuma „Par pašvaldību 

budžetiem” 30.pantu,  

 

1. Piešķirt papildus finansējumu 2227 EUR (divi tūkstoši divi simti divdesmit septiņi euro) 

apmērā Mālupes pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma “Mālupes pamatskola”, Mālupes 

pagastā, Alūksnes novadā sporta angāra un teritorijas uzturēšanai 2017.gadā. 

 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2017.gadam 

apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda 092280 „Mālupes 

pamatskola” uz valdības funkcijas kodu 081006 „Sporta pasākumi Mālupe” par lēmuma 

1.punktā minēto summu. 

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 
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LĒMUMS Nr.374 

 

Par papildu līdzekļu piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgumam pie centralizētās 

ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Īpašuma nodaļas 14.09.2017. iesniegumu “Par 

papildus finansējumu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 14.09.2017. ar Nr. ANP/1-

47/17/3816,  

ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības 

plāna, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.16 (sēdes protokols 

Nr.2, 13.punkts), 7.3.punktu un Alūksnes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10/2017 

“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.punktu, 21. panta 

pirmās daļas 2. un 23.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,  

 

1. Piešķirt papildu finansējumu 4129,00 EUR (četri tūkstoši viens simts divdesmit deviņi 

euro) apmērā pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai nekustamo īpašumu 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. 

 

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

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

gadu parādi” plānu par lēmuma 1.punktā minēto summu. 

 

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 063011 valdības funkciju kodu – Līdzfinansējums 

nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. 

 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.375 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu 
 

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 25.05.2017. saistošo noteikumu Nr.10/2017 

„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 12.punktu, 

 

Piešķirt līdzfinansējumu: 

1. Ilgai AIZUPEI, personas kods [..], 434,75 EUR (četri simti trīsdesmit četru euro un 75 

centu) apmērā dzīvojamās mājas Ganību ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai; 

2. Valērijam TABOLKINAM, personas kods [..], 545,40 EUR (pieci simti četrdesmit 

piecu euro un 40 centu) apmērā dzīvojamās mājas Mālupes ielā 10, Alūksnē, Alūksnes 

novadā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai; 

3. Velgai VIMBAI, personas kods [..], 551,85 EUR (pieci simti piecdesmit viena euro un 

85 centu) apmērā dzīvojamās mājas “Kalnājos”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes 

novadā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai; 

4. dzīvokļu kopībai, to pilnvarotās personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“ALŪKSNES NAMI”, reģistrācijas numurs 40003410625, personā, 750,00 EUR 

(septiņi simti piecdesmit euro) apmērā dzīvojamās mājas Tālavas ielā 6, Alūksnē, 

Alūksnes novadā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai; 

5. Ludmilai ŠERSTEI, personas kods [..], 340,53 EUR (trīs simti četrdesmit euro un 53 

centu) apmērā dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā pieslēgšanai 

centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai; 

6. Guntai TUČAI, personas kods [..], 678,28 EUR (seši simti septiņdesmit astoņu euro un 

28 centu) apmērā dzīvojamās mājas Ganību ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai; 

7. Maijai JAUNIŅAI, personas kods [..], 349,16 EUR (trīs simti četrdesmit deviņu euro 

un 16 centu) apmērā dzīvojamās mājas Ganību ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai; 

8. Maigai GACKAI, personas kods [..], 482,70 EUR (četri simti astoņdesmit divu euro un 

70 centu) apmērā dzīvojamās mājas Miera ielā 20, Alūksnē, Alūksnes novadā 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai; 



9. Sergejam VASIĻJEVAM, personas kods [..], 628,50 EUR (seši simti divdesmit astoņu 

euro un 50 centu) apmērā dzīvojamās mājas Miera ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai; 

10. Mārim GRAUDIŅAM, personas kods [..], tā pilnvarotās personas Ligitas 

GRAUDIŅAS, personas kods [..], personā 722,44 EUR (septiņi simti divdesmit divu 

euro un 44 centu) apmērā dzīvojamās mājas Liepu ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā 

pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai; 

11. Inesei PORMALEI, personas kods [..], 750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro) 

apmērā dzīvojamās mājas Lazdu ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā pieslēgšanai 

centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai; 

12. Laumai BEĻENKOVAI, personas kods [..], 750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro) 

apmērā dzīvojamās mājas Pils ielā 15B, Alūksnē, Alūksnes novadā pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai; 

13. Austrai MAŠKOVAI, personas kods [..], 750,00 (septiņi simti piecdesmit euro) apmērā 

dzīvojamās mājas Brīvības ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā pieslēgšanai 

centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai; 

14. Jānim ĶERĀNAM, personas kods [..], 750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro) 

apmērā dzīvojamās mājas Valkas ielā 10 Alūksnē, Alūksnes novadā pieslēgšanai 

centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai; 

15. Lāsmai RAPPAI, personas kods [..], 644,93 EUR (seši simti četrdesmit četru euro un 

93 centu) apmērā dzīvojamās mājas Helēnas ielā 25, Alūksnē, Alūksnes novadā 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai. 

 

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.376 

 

Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes muzejam 
 

 Izskatot Alūksnes muzeja 14.08.2017. iesniegumu Nr.MUZ/1-9/17/44 “Par 

finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 14.08.2017. ar Nr.ANP/1-

42/17/3371, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 21.09.2017. lēmumu (sēdes 

protokols Nr.10, 17.punkts), 

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

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

budžetiem” 30.pantu,  

 

 

1. Piešķirt daļēju finansējumu 12282,00 EUR (divpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit 

divu euro) apmērā Alūksnes muzejam Ledus pagraba jumta bojājumu novēršanai. 

 

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

grozījumus, palielinot ieņēmuma veida plānu: 

2.1.  „Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem” par 

5015,00 EUR, 

2.2. “Nokavējuma nauda par mājokļiem pāradi par iepriekšējiem gadiem” par 

1293,00 EUR, 

2.3. „Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem” par 

695,00 EUR, 

2.4. “Nokavējuma nauda par ēkām pāradi par iepriekšējiem gadiem” par 5279,00 EUR. 

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.377 

 

Par saistošo noteikumu Nr.21/2017 

„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.21/2017 „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 

  

  

Saistosie_noteikumi_budzeta_grozijumi.pdf
Saistosie_noteikumi_budzeta_grozijumi.pdf
Saistosie_noteikumi_budzeta_grozijumi.pdf
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LĒMUMS Nr.378 

 

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, 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) 

31.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 1.1.1.punktu, ieceri veikt Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošanu, kas paredzēta īstenot ar Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda finansējumu, atbilstoši 2016.gada 24.maija Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.323 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā 

mērķa atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”, 

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

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

2017.gadam” 14.panta otrās daļas 5.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 24. un 

30.pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6.punktu, 

 

1. Noteikt, ka Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošanas 

būvprojekta izstrāde ir Alūksnes novada pašvaldības prioritārais investīciju projekts. 

 

2. Apstiprināt Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošanas 

būvprojekta izstrādes izmaksas bez autoruzraudzības izmaksām 124 494,48 EUR (viens 

simts divdesmit četri tūkstoši četri simti deviņdesmit četri euro un 48 centi) apmērā. 

 

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

Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases noteiktajiem 

aizņēmuma procentiem Alūksnes novada pašvaldības prioritārā investīciju projekta 

īstenošanai 124 494,48 EUR (viens simts divdesmit četri tūkstoši četri simti 

deviņdesmit četri euro un 48 centi) apmērā, tajā skaitā 2017.gadā 36 300,00 EUR 

(trīsdesmit seši tūkstoši trīs simti euro) un 2018.gadā 88 194,49 EUR (astoņdesmit 

astoņi tūkstoši viens simts deviņdesmit četri euro un 49 centi), ar aizņēmuma 

pamatsummas atmaksas termiņu no 2019.gada marta līdz 2028.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 

                  

  

aiznemumu%20aprekins_2017_gads_gimnazija.xls
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LĒMUMS Nr.379 

 

Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu lietavu radīto zaudējumu novēršanai  

 

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

pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un 30.pantu, 

Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr.1644 „Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta 

programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus” 9.punktu, Alūksnes novada 

domes 2015.gada 29.janvāra noteikumu Nr.1/2015 „Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu 

fonda pārvaldīšanas kārtība” (apstiprināta ar 29.01.2015. Alūksnes novada domes lēmumu 

Nr.12, protokols Nr.2, 9.punkts) 8.punktu, 

 

1. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 1778 EUR (viens tūkstotis septiņi simti 

septiņdesmit astoņi euro) apmērā Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Rožukalns – 

Ziemeļi”, Zeltiņu pagastā lietavu izraisīto avārijas seku novēršanai, kas sastāda 30% no 

objektam radīto zaudējumu apmēra. 

 

2. Līdzfinansējumu pašvaldības autoceļa atjaunošanai 1778 EUR (viens tūkstotis septiņi 

simti septiņdesmit astoņi euro) apmērā izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un 

ielu uzkrājuma fonda. 

 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos 2017.gada budžeta grozījumos. 
 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.380 

 

Par cirsmas “Mežmalītēs”, Mārkalnes  pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu 

 

 Izskatot pašvaldības aģentūras “Spodra” direktora G.KOZILĀNA 25.09.2017. 

iesniegumu par cirsmas atsavināšanu izsolē, kas 25.09.2017. saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā  un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/17/3978, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 19.punktu,  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro 

daļu, 4.panta otro daļu, 6.panta otro daļu, 8.panta ceturto un piekto daļu, 

 

 

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu - cirsmu galveno 

cirti (platība 2,97 ha, 1. kvartāla nogabali 4, 5, 6, pārdodamais apjoms 681,6m³) 

īpašumā “Mežmalītes”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra 

Nr.3676 001 0084, (turpmāk tekstā-cirsma), pārdodot to izsolē. 

 

2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt 

atsavināmās kustamās mantas-cirsmas novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus un 

rīkot izsoli. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.381 

 

Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju, izskatīts sēdes slēgtajā daļā. 

 

  

 


