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2017. gada 5. septembrī                         ārkārtas sēdes protokols Nr.13, 1.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.327 

 

Par atteikumu pārņemt Alūksnes novada pašvaldības īpašumā bezmantinieka mantu 

Mežinieku ielā 6 – 8, Alūksnē, Alūksnes novadā 

 

Izskatot Ekonomikas ministrijas 11.08.2017. iesniegumu Nr.732-6-5819 „Par valstij 

piekrītošo dzīvokļa īpašumu Nr.8 Mežinieku ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā”, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 11.08.2017. ar Nr. ANP/1-2/17/3346, ar piedāvājumu pārņemt 

pašvaldības īpašumā par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu Mežinieku ielā 6 – 

8, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 900 0628, Alūksnes novada dome 

konstatē, ka: 

1. saskaņā ar Alūksnes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Alūksnes pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumu Nr.804 8, nekustamais īpašums Mežinieku ielā 6 – 8, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 900 0628, sastāv no dzīvokļa 

īpašuma, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 601/2142 kopīpašuma domājamām 

daļām no daudzdzīvokļu mājas un palīgēkām; 

2. pamatojoties uz Vidzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Mārītes RATENIECES 

2016. gada 18. jūlija aktu Nr.1479 „Par mantojuma lietas izbeigšanu”, par 

bezmantinieka mantu atzītais nekustamais īpašums Mežinieku ielā 6 – 8, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 900 0628, ir piekritīgs valstij. 

 

Pieņemot lēmumu, Alūksnes novada dome ņem vērā sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “ALŪKSNES NAMI”, turpmāk tekstā – Sabiedrība, 17.08.2017. iesniegumu Nr.1-

9/487 “Par dzīvokli Mežinieku ielā 6 – 8, Alūksnē, Alūksnes novadā”, kurā Sabiedrība 

ierosina nepārņemt pašvaldības īpašumā dzīvokli Mežinieku ielā 6 – 8, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, jo nepieciešamie izdevumi, lai savestu dzīvošanai kārtībā dzīvokli, 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 45. panta pirmo daļu, 

 

Nepārņemt Alūksnes novada pašvaldības īpašumā par bezmantinieka mantu atzīto 

nekustamo īpašumu Mežinieku ielā 6 – 8, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 

900 0628.       

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS  
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LĒMUMS Nr.328 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda 

 

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

pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada 

pašvaldības 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. Veikt Alūksnes novada pašvaldības tiltu galveno inspekciju saskaņā ar LVS 190 – 

11 “Tiltu inspekcija un pārbaude ar slodzi” prasībām. 

2. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda finansējumu 

9898 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit astoņi euro) apmērā 

pašvaldības tiltu galvenās inspekcijas veikšanai, tajā skaitā: 

2.1. Mālupes pagasta pārvaldei 2886 EUR (divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit 

seši euro); 

2.2. Jaunannas pagasta pārvaldei 1481 EUR (viens tūkstotis četri simti 

astoņdesmit viens euro); 

2.3. Annas pagasta pārvaldei 813 EUR (astoņi simti trīspadsmit euro); 

2.4. Kalncempju pagasta pārvaldei 1894 EUR (viens tūkstotis astoņi simti 

deviņdesmit četri euro); 

2.5. Pededzes pagasta pārvaldei 813 EUR (astoņi simti trīspadsmit euro); 

2.6. pašvaldības aģentūrai “SPODRA” 2011 EUR (divi tūkstoši vienpadsmit 

euro). 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai atspoguļot izdalītos līdzekļus 

Alūksnes novada pašvaldības nākamajos 2017. gada budžeta grozījumos. 
 

Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.329 

 

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 16 440 EUR (sešpadsmit tūkstoši četri simti 

četrdesmit euro) apmērā Alūksnes novada pašvaldības infrastruktūras atjaunošanai lietavu 

izraisīto avārijas seku novēršanai, kas sastāda 30% no objektiem radīto zaudējumu apmēra, 

t.sk.: 

Nr.p.k. 

 

Pagasts Infrastruktūra  30% no objektam 

radīto zaudējumu 

apmēra, EUR 

1. Annas pagasts Autoceļs “Upītes – Prēdeļi”    739 

2. Kalncempju pagasts Autoceļš “Ate – Augstiekalni 

– Niedras – 4.ceļš” 

11 528 

3. Liepnas pagasts Autoceļš “Strauti – Upmala”  1325 

4. Liepnas pagasts Aktīvās atpūtas vieta 

“Cālenītis” 

2848 

 

2. Līdzfinansējumu pašvaldības autoceļu atjaunošanai 13 592 EUR (trīspadsmit tūkstoši 

pieci simti deviņdesmit divi euro) apmērā izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un 

ielu uzkrājuma fonda. 

 

3. Līdzfinansējumu aktīvās atpūtas vietas “Cālenītis” atjaunošanai 2848 EUR (divi 

tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro) apmērā nodrošināt, veicot Alūksnes novada 

pašvaldības budžeta 2017. gadam grozījumus, palielinot ieņēmumu veidu “Nekustamā 

īpašuma nodokļa par zemi parādi par iepriekšējiem gadiem”. 

 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos 2017. gada budžeta grozījumos. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.330 

 

Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības policijai 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības policijas 28.08.2017. iesniegumu Nr. POL/1-

16/17/170, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.08.2017. ar Nr. ANP/1-

42//17/3566/17,  

ņemot vērā Latvijas Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 30.05.2017. 

spriedumu civillietā Nr. C08015716, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības policijā 

31.05.2017. ar Nr. POL/1-16/17/48, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Rīcības sēdes 

25.08.2017. lēmumu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības policijā 25.08.2017. ar 

Nr. POL/1-16/17/71 un tajā noteikto izpildes termiņu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 12.punktu, 21. panta 

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

 

1. Piešķirt finansējumu 11384,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit četri 

euro) apmērā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Rīcības 25.08.2017. sēdes lēmuma 

izpildei. 

 

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

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

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

 

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 0311 valdības funkciju kodu – Alūksnes novada 

pašvaldības policija. 

 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos. 

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.331 

 

Par maksas pakalpojumu Jaunlaicenes sākumskolā 

  

Izskatot Jaunlaicenes sākumskolas 31.08.2017. iesniegumu Nr. JLPSK/1-19/17/39 

“Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 31.08.2017. ar Nr. ANP/1-42/17/3628, 

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

apakšpunktu, Pievienotās vērtības likuma 5. panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 

59. panta ceturtās daļas 2.punktu un Jaunlaicenes sākumskolas nolikuma (apstiprināts ar 

Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr. 170 “Par Jaunlaicenes sākumskolas 

nolikuma apstiprināšanu”, sēdes protokols Nr. 10, 9.punkts) 40.punktu, 

 

Apstiprināt maksu par Jaunlaicenes sākumskolas sniegtajiem ēdināšanas 

pakalpojumiem ar izglītības iestādi nesaistītām personām – kompleksām pusdienām, 

1,49 EUR (viens euro 49 centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa par porciju. 

 

  

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 5. septembrī                         ārkārtas sēdes protokols Nr.13, 6.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.332 

 

Par investīcijas projekta 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) 6.4. un 7.1.punktu, 

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

pirmās daļas 5. un 6.punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27.punktu, likuma „Par valsts 

budžetu 2017. gadam” 14.panta otrās daļas 1.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 Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūve ir Alūksnes novada pašvaldības 

investīcija valsts nozīmes arhitektūras piemineklī. 

 

2. Apstiprināt Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūves izmaksas 776 040,26 EUR 

(septiņi simti septiņdesmit seši tūkstoši četrdesmit euro un 26 centi) apmērā, tajā 

skaitā: 

2.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmas 

12.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” finansējums 150000,00 EUR 

(viens simts piecdesmit tūkstoši euro) apmērā, 

2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 36 433,10 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši 

četri simti trīsdesmit trīs euro un 10 centi) apmērā; 

2.3. Valsts kases aizdevuma līdzekļi 589 607,16 EUR (pieci simti astoņdesmit deviņi 

tūkstoši seši simti septiņi euro un 16 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 investīciju projekta 

īstenošanai 589 607,16 EUR (pieci simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti septiņi 

euro un 16 centi) apmērā, tajā skaitā 2017. gadā 304 314,63 EUR (trīs simti četri 

tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro un 63 centi) un 2018.gadā 285 292,53 EUR ( divi 

simti astoņdesmit pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit divi euro un 53 centi) apmērā, 

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 3lp. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 

 

 

 

  



lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju personas kodus 
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LĒMUMS Nr.333 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas “Alūksnes novada vēlēšanu 

komisija” sastāva ievēlēšanu 

 

 Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas izpildi, kas 

saistīta ar tautas nobalsošanu, vēlēšanu organizāciju un nodrošināšanu Alūksnes novada 

pašvaldības teritorijā, izpildi, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 24. un 27.punktu, 61. panta pirmo un otro daļu, likuma “Republikas pilsētu un novadu 

vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” 1.panta pirmo daļu, 2.panta pirmo 

daļu, trešo pantu, 5.panta pirmo un otro daļu, 6.panta pirmo un otro daļu, 10.panta pirmo, otro 

un trešo daļu, Alūksnes novada pašvaldības nolikuma 14.1.punktu, 

 

1. Ievēlēt Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgajā komisijā „Alūksnes novada vēlēšanu 

komisija”:  

1.1. Juri BALANDI, personas kods [..]; 

1.2. Ilzi RUBENI, personas kods [..]; 

1.3. Ingu KRIEVU, personas kods [..]; 

1.4. Ivetu VEĻĶERI, personas kods [..]; 

1.5. Sarmīti SVILĀNI, personas kods [..]; 

1.6. Allu KEOMEĢI, personas kods [..]; 

 1.7. Velgu VIMBU, personas kods [..]. 

 

2. Lēmums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā. 

 

 
 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 

 

 


