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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.425 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

[..], Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu 

 

 Izskatot [..] 09.11.2017. iesniegumu par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu [..], 

Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 10.11.2017. saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā un reģistrēts novada pašvaldības kancelejā ar Nr. ANP/1-24/17/922, 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,  

 

Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma [..], Kalncempju pagastā, 

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

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

kods [..], piederošas būves. 

1. 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.  

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

ar kadastra apzīmējumu [..], Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot par 

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

3. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.426 

 

Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai meža 

īpašumā „SPRODZIŅAS”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā  

 

Izskatot [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvietas adrese [..], Alūksnes novads, 

2017. gada 6.  septembra iesniegumu, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 2017. gada 6. 

septembrī ar Nr. ANP/1-24/17/752, ar lūgumu Alūksnes novada domei izsniegt atļauju meža 

atmežošanai īpašumā „Sprodziņas” (kadastra numuru 3656 008 0225), Jaunalūksnes pagasts, 

Alūksnes novads, esošā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3656 008 0222, 0,37 ha platībā 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai, Alūksnes novada dome konstatē, ka: 

saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 5. marta noteikumiem Nr. 118 „Kārtība, kādā 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai” ir 

saņemti atzinumi no Madonas reģionālās vides pārvaldes (21.09.2017. Nr. 6.5.-20/1205), 

Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības (15.09.2017 Nr. VM8.5-3/460) un 

Dabas aizsardzības pārvaldes (28.09.2017. Nr. 3.13/54/2017-N-E) par to, ka  minētajām 

iestādēm nav iebildumu plānotajai meža zemes atmežošanai.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 889 „Noteikumi 

par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas 

kārtība” 4. punktu, [..] veicis atmežojamās platības (0,37 ha) kompensēšanai meža ieaudzēšanu 

0,6 ha platībā īpašuma „Sprogas 2”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, sastāvā esošajā 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3656 008 0155. 

 Saskaņā ar Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības (24.10.2017. 

Nr. VM8.5-3/516) vēstuli „Par atmežošanas kompensācijas aprēķinu” [..] veicis atmežošanas 

kompensācijas maksājumu.  

Pamatojoties uz Meža likuma 41. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 18.12.2012. 

noteikumu Nr. 889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, 

aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība” 14. punktu, Ministru kabineta 21.08.2007. 

noteikumiem Nr. 562 „Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to 

noteikšanas kritērijiem”, 

atļaut [..] atmežot meža zemi 0,37 ha platībā nekustamā īpašuma „Sprodziņas”, 

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3656 008 0225, sastāvā esošajā zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 3656 008 0222, saskaņā ar atmežojamās meža zemes 

izvietojuma plānu, šādos meža zemes nogabalos: 
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Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Kvartāla 

numurs 

Nogabala 

numurs 

Platība  

(ha) 

Zemes lietošanas veids 

pēc atmežošanas 

3656 008 0222 

 

1 1 0,17 Aramzeme 

(Identifikators 011) 

3696 008 0222 1 2 0,20 Aramzeme 

(Identifikators 011) 

 

 

           Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja administratīvo 

aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc 

tā nodošanas pastā. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra 

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā: nekustamā īpašuma „Sprodziņas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā 

(kadastra Nr. 3656 008 0225) atmežojamās zemes izvietojuma plāns. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.427 

 

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

īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā” precizēšanu 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017. gada 

20. oktobra atzinumu Nr.1-18/8034 par 2017. gada 28. septembra saistošiem noteikumiem 

Nr. 20/2017 „Saistošie noteikumi par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem Alūksnes novadā”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 23.10.2017. ar 

Nr. ANP/1-2/17/4452,  

 

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

 

1. Precizēt Alūksnes novada domes 2017. gada 28. septembra saistošos noteikumus 

Nr. 20/2017 „Saistošie noteikumi par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem Alūksnes novadā” saskaņā ar pielikumā pievienoto precizēto redakciju un 

paskaidrojuma rakstu. 

2. Precizētos saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
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LĒMUMS Nr.428 

 

Par grozījumu Ilzenes bibliotēkas nolikumā 

 

 Pamatojoties uz Bibliotēku likuma 4. panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 27. punktu, 

 

 Izdarīt šādu grozījumu Ilzenes bibliotēkas nolikumā, apstiprināts ar Alūksnes novada 

domes 24.02.2011. lēmumu Nr.53 “Par Ilzenes bibliotēkas nolikuma un lietošanas noteikumu 

apstiprināšanu”, 

 

 izteikt 5. punktu šādā redakcijā: 

 “5. Bibliotēkas juridiskā adrese ir: “Zinīši”, Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes 

novads, LV  - 4344”.  
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LĒMUMS Nr.429 

 

Par Bejas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

 

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

likuma 22. panta pirmo daļu, Alūksnes novada pašvaldības nolikuma 22.23. apakšpunktu, 

 

Apstiprināt Bejas pamatskolas nolikumu (pielikumā uz 6 lapām). 
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LĒMUMS Nr.430 

 

Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu 

 

Ņemot vērā nepieciešamību pēc jauniem speciālistiem Alūksnes novadā, 

 

pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11. panta trešo 

daļu, 

 

Noteikt pašvaldības dzīvoklim Pils ielā 34 - 54, Alūksnē, Alūksnes novadā speciālistam 

izīrējamas dzīvojamās telpas statusu. 
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LĒMUMS Nr.431 

 

Par Alūksnes novada pagastu tautas/kultūras/saieta namu  

telpu nomas pakalpojumiem 

 

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

b) apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktu, Alūksnes 

novada domes 27.02.2014. noteikumu Nr.3/2014 “Par kārtību, kādā tiek atsavināti un iznomāti 

pašvaldības nekustamie īpašumi” 18.punktu, 

 ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības iekšējo normatīvo aktu “Maksas 

pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu aprēķināšanas kārtība”, kas 

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

6/17/167, 

 

1. Apstiprināt Alūksnes novada pagastu tautas/kultūras/saieta namu telpu nomas maksas 

pakalpojumu cenrādi (pielikumā uz 1 lapas). 

2. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.decembrī. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2013. gada 26. septembra lēmumu 

Nr.422 “Par Alūksnes novada tautas/kultūras/saieta namu telpu, estrāžu 

pakalpojumiem” (sēdes protokols Nr.17, 26. punkts). 
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LĒMUMS Nr.432 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.311 “Par ēdināšanas 

pakalpojuma maksu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”” 

 

Izskatot Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” 02.11.2017. iesniegumu 

Nr. APIIS/1-6/17/35 “Par grozījumiem lēmumā Nr. 311 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu 

Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte””, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

02.11.2017. ar Nr. ANP/1-42/17/4634, 

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

apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.punktu, Ministru 

kabineta 03.01.2013. noteikumu Nr.17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu 

piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un 

administrēšanai” 30.punktu,  

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.311 “Par 

ēdināšanas pakalpojuma maksu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte””: 

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

2. Lēmuma 1.punkta tabulas 1.2. apakšpunktā vārdus “trīs” aizstāt ar vārdu “četriem”. 
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LĒMUMS Nr.433 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta pārvaldes 

maksas pakalpojumiem Kūdupes kapos 
 

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

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

novada pašvaldības 2013. gada 7. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 39/2013 „Alūksnes 

novada pašvaldības kapsētu darbības noteikumi”,  

 

1. Apstiprināt maksu par Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta pārvaldes 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem Kūdupes kapos: 

 

Nr.p. 

k. 
Pakalpojuma veids Daudzums 

Cena EUR, 

bez PVN 

Cena EUR, ar 

PVN 

1. Apbedījuma vietas ierādīšana 1 6,37 7,71  

2. Jaunas kapa vietas ierādīšana:    

2.1. Vienvietīgas kapa vietas 

ierādīšana  

1 7,53 9,11 

2.2. Divvietīgas kapa vietas 

ierādīšana  

1 8,02 9,70 

2.3. Trīsvietīgas kapa vietas 

ierādīšana  

1 8,52 10,31 

2.4. Četrvietīgas kapa vietas 

ierādīšana  

1 9,01 10,90 

  

2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. decembrī. 
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LĒMUMS Nr.434 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2013.gada 28.marta lēmumā Nr.167 “Par 

telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā”  

 

Izskatot biedrības “Alūksnes pilsētas pensionāru biedrība “SUDRABS””, turpmāk 

tekstā – biedrība, 27.10.2017. iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 27.10.2017. ar Nr. ANP/1-41/17/4531,  

ņemot vērā 16.10.2017. vienošanos Nr. ANP/1-45.1/17/425, kas noslēgta starp 

Alūksnes novada pašvaldību un biedrību, par to, ka sākot ar 19.09.2017. biedrībai lietošanā 

nodotās telpas Brūža ielā 1, Alūksnē netiek lietotas, līdz tiek noslēgta vienošanās par telpu 

tālāko lietošanu, 

Izdarīt Alūksnes novada domes 2013. gada 28. marta lēmumā Nr.167 “Par telpu 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā” (sēdes protokols Nr.5, 87.p.) šādus grozījumus: 

 

1. Papildināt lēmumu ar 1.8.punktu un izteikt šādā redakcijā:  

“1.8. nedzīvojamo telpu Nr.23 (kabinets, 2.stāvā) 21,6 m² platībā.” 

 

2. Noteikt, ka telpa nododama biedrībai līdz brīdim, kad tiek atjaunotas lietošanai nodotās 

telpas ēkas pagrabstāvā. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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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 23. novembrī                                     sēdes protokols Nr.17, 12.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.435 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un  

no Alūksnes novada skolēnu pārvadājumu rezerves fonda 

skolēnu pārvadājumu autobusa remontam 

  

Izskatot Liepnas pagasta pārvaldes 30.10.2017. iesniegumu Nr. LPP/1-5/17/60 “Par 

papildus finansējuma pieprasījumu Liepnas pagasta skolēnu pārvadājumiem”, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 30.10.2017. ar Nr. ANP/1-33/17/4564,  

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības pienākumu nodrošināt drošu skolēnu 

pārvadājumu pakalpojumu un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 16.07.2017. lēmumu 

(sēdes protokols Nr.12, 8.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 

16.panta otro daļu un 30.pantu,  

 

1. Piešķirt finansējumu 4 455,00 EUR (četri tūkstoši četri simti piecdesmit piecu euro) 

apmērā skolēnu pārvadājumu autobusa “FORD TRANSIT” ar valsts reģistrācijas numuru 

GO 8367 remontam, tajā skaitā: 

1.1. no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem izdalot finansējumu 2 042,00 EUR (divi tūkstoši četrdesmit divu euro) 

apmērā, 

1.2. no Alūksnes novada skolēnu pārvadājumu rezerves fonda izdalot finansējumu 

2 413,00 EUR (divi tūkstoši četri simti trīspadsmit euro). 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 096107 valdības funkciju kodu – Liepnas pagasta skolēnu 

pārvadājumi. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

  

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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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 
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Alūksnē 

2017. gada 23. novembrī                                     sēdes protokols Nr.17, 13.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.436 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem  

pašvaldības dzīvokļa remontam 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas 09.11.2017. iesniegumu “Par 

finansējumu dzīvokļa remontam”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 09.11.2017. ar 

Nr. ANP/1-47/17/4746,  

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

plāna 2015.-2017.gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu 

Nr.16 (sēdes protokols Nr.2, 13.punkts), 5.2.punktu,  

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

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

budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr.4/2010 

„Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada 

administratīvajām teritorijām” 1.2. punktu,  

 

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

specialitātē, izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 

4 668,00 EUR (četri tūkstoši seši simti sešdesmit astoņu euro) apmērā pašvaldības 

dzīvokļa Pils ielā 34 - 54, Alūksnē, Alūksnes novadā remontam. 

 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 06116 valdības funkciju valdības funkciju kodu 

“Pašvaldības mājokļu (dzīvokļu) apsaimniekošana”. 

 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai, nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

iekļaušanu nākamajos budžeta grozījumos. 

 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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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 23. novembrī                                     sēdes protokols Nr.17, 14.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.437 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem  

projekta priekšfinansēšanai 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas projektu 

vadītājas Santas SUPES 08.11.2017. iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

08.11.2017. ar Nr. ANP/1-47/17/4739, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes 25.08.2016. lēmumu Nr.274 “Par Igaunijas – 

Latvijas pārrobežas sadarbības programmas projektiem” (sēdes protokols Nr.13, 11.p), 

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  

28.08.2017. lēmumu Nr.367 (sēdes protokols Nr.14, 35.punkts) 36.5.punktu, Alūksnes novada 

domes Finanšu komitejas 16.11.2017. sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.12, 10.punkts), 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada pašvaldības 27.05.2010. noteikumu 

Nr.4/2010 „Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes 

novada administratīvajām teritorijām” 1.2. punktu, 

 

1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem priekšfinansējumu 

20 600,00 EUR (divdesmit tūkstoši seši simti euro) apmērā, lai nodrošinātu Igaunijas – 

Latvijas pārrobežas sadarbības programmas projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” 

(Smart Energy Community/SEC) īstenošanu. 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 096221 valdības funkciju kodu – EST–LAT projekts 

“Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”. 

3. Pēc Igaunijas – Latvijas pārrobežas sadarbības programmas finansējuma saņemšanas 

atjaunot priekšfinansējumu. 

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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Lēmuma projekts satur ierobežotas  

pieejamības informāciju 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Alūksnē 

2017. gada 23. novembrī                                     sēdes protokols Nr.17, 15.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.438 

 

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

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 
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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 23. novembrī                                     sēdes protokols Nr.17, 16.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.439 

 

Par papildu līdzekļu piešķiršanu projektu aktualizācijai, izstrādei un ekspertīzei 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas 13.11.2017. 

iesniegumu “Par papildus finansējumu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 13.11.2017. 

ar Nr. ANP/1-47/17/4811,  

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) 1.3. un 6.4.punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. 

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

28.09.2017. lēmumu Nr.367 (sēdes protokols Nr.14, 35.punkts), 6.3. un 66.1.punktu un 

pielikumu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 5.punktu, 

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

 

1. Piešķirt papildu finansējumu 47 500,00 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši pieci simti 

euro) apmērā projektu aktualizācijai, izstrādei un ekspertīzei. 

 

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

grozījumus, palielinot ieņēmuma veida: 

2.1.  “Nekustamā īpašuma nodoklis” plānu par 35 394,00 EUR, 

2.2.  “Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības” plānu par 2250,00 EUR, 

2.3.  “Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi” plānu par 9856,00 EUR. 

 

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 049005 valdības funkciju kodu – Projektu 

sagatavošanas un ieviešanas pasākumi. 

 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai, nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

iekļaušanu nākamajos budžeta grozījumos. 

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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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 23. novembrī                                     sēdes protokols Nr.17, 17.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.440 

 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas  

noteikšanu Alūksnes novadā  

 

Izskatot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja Alūksnes novadā – sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Pilsētvides serviss” 13.11.2017. iesniegumu Nr. 1-05-2017/301-e, reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 13.11.2017. ar Nr. ANP/1-40/17/4807 “Par nešķiroto sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas maksu”,  

Alūksnes novada dome konstatē: 

 

 [1] 2017. gada 29. jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir pieņēmusi 

lēmumu Nr. 65 par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP KAUDZĪTES” sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojuma tarifa izmaiņām, kas nosaka, ka sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojuma tarifi (bez PVN) ir spēkā šādos laika posmos: 

1. tarifs 25,52 EUR par tonnu – no 01.08.2017. līdz 31.12.2017.; 

2. tarifs 20,52 EUR par tonnu – no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.; 

3. tarifs 16,52 EUR par tonnu – no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.; 

4. tarifs 13,02 EUR par tonnu – no 01.01.2020. līdz jauna tarifa spēkā stāšanās dienai. 

 

[2] Ņemot vērā dabas resursu nodokļa likmes (turpmāk tekstā DRN) pieaugumu, 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP KAUDZĪTES” aprēķinātais maksājums par sadzīves 

atkritumu apglabāšanu poligonā tiek noteikts: 

Nr.p.k. Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas 

tarifs (bez PVN un 

bez DRN) EUR par 

tonnu 

DRN likme, 

saskaņā ar 

Dabas resursu 

nodokļa 

likumu, EUR 

par tonnu 

Maksājums 

ar DRN 

poligonā 

(bez PVN) 

EUR par 

tonnu 

Laika posms 

1. 25,52 25,00 50,52 01.08.2017. –

31.12.2017. 

2. 20,52 35,00 55,52 01.01.2018. – 

31.12.2018 

3. 16,52 43,00 59,52 01.01.2019. – 

31.12.2019. 

4. 13,02 50,00 63,02 no 01.01.2020. 
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[3] sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pilsētvides serviss” savā 13.11.2017. iesniegumā 

Nr. 1-05-2017/301-e “Par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu” norāda, ka 

palielinoties tarifam par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā 5,00 EUR par 1m3, sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas maksas sadārdzinājums ir 0,60 EUR par 1m3. 

 

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmo daļu, kas nosaka 

pašvaldības kompetenci ar lēmumu noteikt maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu (izņemot reģenerēšanu), kuru veido: 

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām 

normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas 

samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, 

pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru 

noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs; 

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu atkritumu poligonos; 

3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, 

 

Alūksnes novada dome nolemj: 

 

1. Noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā 13,83 EUR (bez 

PVN) par 1m3. 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri. 

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

atkritumu apsaimniekošanu, kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 2017. gada 

28. septembra lēmumu Nr. 369 “Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Alūksnes 

novadā”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                    A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
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Alūksnē 

2017. gada 23. novembrī                                 sēdes protokols Nr.17, 18.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.441 

 

Par Civilās aizsardzības komisijas sastāvu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 18. punktu, Civilās 

aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu, Ministru 

kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 5., 7., 8. un 23. punktu,  

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā: 

1. Alūksnes novada domes priekšsēdētājs; 

2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersona; 

3. Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks sociālajos, izglītības un kultūras 

jautājumos; 

4. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors; 

5. Alūksnes novada pašvaldības policijas priekšnieks; 

6. Alūksnes novada Sociālā dienesta vadītājs; 

7. Sociālās aprūpes centra “Alūksne” direktors; 

8. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvis; 

9. SIA “ALŪKSNES SLIMNĪCA” pārstāvis; 

10. Veselības inspekcijas pārstāvis; 

11. Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis; 

12. Valsts policijas pārstāvis; 

13. Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas pārstāvis; 

14. Latvijas Republikas Zemessardzes pārstāvis; 

15. Valsts meža dienesta pārstāvis; 

16. Valsts vides dienesta pārstāvis; 

17. Akciju sabiedrības “Sadales tīkls” pārstāvis; 

18. VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārstāvis. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.442 

 

Par īslaicīgas nomas maksas noteikšanu Alsviķu pagastā 

 

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

apakšpunktu un VAS „Latvijas Pasts” 07.11.2017. iesniegumu Nr. 04.1.2-2/380 „Par telpu 

nomas līguma izbeigšanu un telpām pasta pakalpojumu sniegšanai Alsviķos, Alūksnes 

novadā”, 

 

1. Apstiprināt maksu par īslaicīgu nomu Alsviķu pagasta pārvaldes telpās adresē 

“Pagastnams”, Alsviķi, Alūksnes novads, VAS “Latvijas pastam” – 0,04 EUR/m2 

stundā (bez pievienotās vērtības nodokļa). 

2. Lēmuma izpildi nodrošina Alsviķu pagasta pārvalde. 

3. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.decembri. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

alu
ks

ne
.lv



 

 

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 23. novembrī                                 sēdes protokols Nr.17, 20.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.443 

 

Par piedalīšanos projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu  

dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” 

 

Lai nodrošinātu izglītības iespēju paplašināšanu un profesionālās kompetences 

pilnveidošanu, kā arī kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakses 

īstenošanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs Latvijas Darba devēju 

konfederācijas īstenotā projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001 ietvaros, 

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

pirmās daļas 23.punktu, Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumu Nr. 483 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 

kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās 

mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanas noteikumi” 18. un 19.punktu, 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) 2.1.punktu, 

 

1. Kā sadarbības partnerim piedalīties Eiropas Savienības fondu darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu 

profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās 

mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” projektā “Profesionālo izglītības iestāžu 

audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (projekta 

iesniedzējs – biedrība “Latvijas Darba devēju konfederācija”, reģistrācijas 

Nr. 40008004918). 

2. Noteikt par Alūksnes novada pašvaldības atbildīgo kontaktpersonu projekta īstenošanā 

Alūksnes novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti Māru 

SALDĀBOLU. 

 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.444 

 

Par galvojumu SIA “Alūksnes slimnīca” radioloģijas nodaļas iekārtu modernizācijai 

 

Izskatot SIA „ALŪKSNES SLIMNĪCA” 30.10.2017. iesniegumu Nr.1-6/177 „Par 

jauna 16/32 rindu datortomogrāfa iegādi”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

31.10.2017. ar Nr. ANP/1-40/17/4570, un 15.11.2017. iesniegumu Nr.1-6/1 “Par jauna 

datortomogrāfa iegādi”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldība 15.11.2017., 

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) 3.4.punktu, Alūksnes novada domes 23.12.2015. 

lēmumu Nr.403 “Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” 

(sēdes protokols Nr.20, 14.punkts), Alūksnes novada domes Sociālās, kultūras un izglītības 

komitejas 08.11.2017. lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 5.punkts) un Finanšu komitejas 

16.11.2017. lēmumu (sēdes protokols Nr.12, 12.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta trešo daļu, likuma 

“Par pašvaldību budžetiem” 26.panta pirmo, otro un trešo daļu, Ministru kabineta 25.03.2008. 

noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6.punktu, 

  

1. Atbalstīt SIA “ALŪKSNES SLIMNĪCA” investīciju 297733,00 EUR (divi simti 

deviņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs euro) apmērā veselības aprūpes 

daudzveidības pieejamības nodrošināšanai, modernizējot SIA “ALŪKSNES SLIMNĪCA” 

radioloģijas nodaļu, iegādājoties jaunu 16/32 rindu CT datortomogrāfa iekārtu. 

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

Alūksnes novada pašvaldībai galvot par SIA „ALŪKSNES SLIMNĪCA”, 

reģ.Nr.40003252612, ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases noteiktajiem 

aizņēmuma procentiem proporcionāli Alūksnes novada pašvaldībai piederošām kapitāla 

daļām - 81,92% (astoņdesmit viens procents un 92 simtdaļas), kas sastāda līdz 

243903,00 EUR (divi simti četrdesmit trīs tūkstoši deviņi simti trīs euro) apmērā, 

aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņam no 2018.gada jūnija līdz 2027.gada martam 

(ieskaitot). 

3. SIA „ALŪKSNES SLIMNĪCA” ilgtermiņa aizņēmumu proporcionāli Alūksnes novada 

pašvaldībai piederošam kapitāla daļām garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības 

pamatbudžeta līdzekļiem. 
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Pielikumā: Paredzamā galvojuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lpp. 
 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.445 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 24/2017 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. 

novembra saistošajos noteikumos Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”” izdošanu 

 

Ņemot vērā nepieciešamību samazināt Alūksnes novada pašvaldības finanšu izdevumus 

2018. gadā, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un likuma 

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta piekto daļu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 

27. novembra saistošajos noteikumos Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.446 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.02.2015. nolikumā Nr.1/2015 „Alūksnes 

novada pašvaldības kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu konkurss” 

 

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

pirmās daļas 23.punktu, 

 

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 26.02.2015. nolikumā Nr.1/2015 „Alūksnes 

novada pašvaldības kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu konkurss”, papildinot ar 

VI. nodaļu šādā redakcijā: 

 

“VI. Noslēguma jautājums 

26. Lai nodrošinātu Alūksnes novada pašvaldības 2018.gada budžeta izdevumu 

samazinājumu, 2018.gadā finansējums šo noteikumu izpildei netiek piešķirts.” 

 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.447 

 

Par projektu “Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Alūksnes 

novadā”  

 

 Lai uzlabotu zaļo un dārza atkritumu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu Alūksnes 

novadā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. un 2. punktu un 21. panta 

pirmās daļas 23. punktu, Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumu Nr. 588 

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt 

dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju 5.2.1.2. pasākuma 

“Atkritumu pārstrādes veicināšana” īstenošanas noteikumi” 12. punktu,  Alūksnes novada 

attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017. gadam, kas 

apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.16 (sēdes protokols Nr.2, 

13.punkts) 7.3. punktu,  

 

1. Atbalstīt projekta iesnieguma “Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide 

Alūksnes novadā” sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Savienības fondu Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1.2. specifiskā atbalsta mērķa 

“Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide, 3. kārta” ietvaros.  

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 267 798,23 EUR (divi simti sešdesmit 

septiņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit astoņi euro un 23 centi), ko sastāda: 

2.1. pieejamais ERAF finansējums 35% no projekta izmaksām, t.i. 93 729,38 EUR 

(deviņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi euro un 38 centi), 

2.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 65% no projekta izmaksām, t.i. 

indikatīvi 174 068,85 EUR (viens simts septiņdesmit četri tūkstoši sešdesmit astoņi 

euro un 85 centi). 

3. Paredzēt finansējumu būvprojekta izstrādei 8 500,00 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti 

euro) no Alūksnes novada pašvaldības 2018. un 2019. gada budžeta līdzekļiem. 

4. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu paredzēt no Alūksnes novada 

pašvaldības 2018. un 2019. gada budžeta (aizņēmuma) līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 

 

alu
ks

ne
.lv




