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LĒMUMS Nr. 44 

 

Par nekustamā īpašuma “Ceļinieki”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

 Izskatot Liepnas pagasta pārvaldes 06.02.2018. iesniegumu par nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, kas 06.02.2018. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā  un reģistrēts ar Nr. ANP/1-

33/18/521, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu,  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 4. panta otro daļu, 6. panta 

otro daļu, 8. panta otro daļu, 

 

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Ceļinieki”, 

Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3668 010 0466, pārdodot to 

atklātā izsolē. 

 

2. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.45 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 58, Alūksnē, Alūksnes 

novadā atsavināšanu 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmo daļu, 4. panta otro daļu, 5. panta pirmo 

daļu, 8. panta otro daļu, 10. pantu, ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības būvvaldes 

07.02.2018. atzinumu Nr. BUV/3-11/18/25 par būves pārbaudi, 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Pils ielā 58, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 021 3125. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

4. Izsoles noteikumos paredzēt pašvaldības atpakaļpirkuma tiesības, ja būvju Pils ielā 58, 

Alūksnē pircējs 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā nenodrošina vai nav veicis darbības, 

lai ēkas atbilstu Alūksnes novada domes 28.09.2017. saistošo noteikumu Nr.19/2017 

“Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas 

saistošie noteikumi” 10.punkta prasībām. 

 

   
Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.46 

 

Par 25.06.2015. domes lēmuma Nr. 200 “Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma “Ausekļos 3” – 6, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu” 

atcelšanu 

 

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

4. punktu, 

 

 Atcelt Alūksnes novada domes 2015. gada 25. jūnija lēmumu Nr. 200 “Par Alūksnes 

novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ausekļos 3”–6, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes 

novadā atsavināšanu”. 
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LĒMUMS Nr.47 
 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – siltumapgādes sistēmas  

Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, Alūksnes novadā, atsavināšanu 
 

 Ņemot vērā to, ka Alūksnes novada pašvaldībai piederošais īpašums – ERAF projekta 

“Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības I kārta” darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, 

reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 

ietvaros izbūvētie siltumapgādes tīkli industriālajai teritorijai Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, 

Alūksnes novadā nav nepieciešami Alūksnes novada pašvaldības vai tās iestāžu funkciju 

nodrošināšanai, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta 

pirmo1, otro un trešo daļu, 5. panta pirmo, otro un piekto daļu, 6. panta otro un trešo daļu, 40. 

pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. un 27. punktu,  

 

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošos siltumapgādes tīklus industriālajai 

teritorijai Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, Alūksnes novadā.  

2. Veikt šī lēmuma 1.punktā minētās mantas novērtēšanu, uzdodot to veikt Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētam mantisko ieguldījumu novērtēšanas 

ekspertam. 

3. Kā augstāk minētā Alūksnes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas veidu noteikt 

tā (kā mantiskā ieguldījuma) ieguldīšanu akciju sabiedrības “SIMONE” pamatkapitālā, 

palielinot to par eksperta veiktā novērtējuma summu. 

4. Noteikt, ka atsavināmais īpašums var tikt izmantojams tikai akciju sabiedrības 

“SIMONE” saimnieciskās darbības – sniegt siltumapgādes pakalpojumus tīkli 

industriālajai teritorijai Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, Alūksnes novadā – veikšanai, tas 

nav tālāk atsavināms un atgriežams Alūksnes novada pašvaldībai gadījumā, ja turpmāk 

nav nepieciešams šo pakalpojumu sniegšanai. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                                    A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.48 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – ūdens apgādes un kanalizācijas 

tīklu objektam Rūpniecības ielā 1A, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas Rijukalna ielā 

un ūdensvada Vējakalna ielā Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu 
 

 Ņemot vērā to, ka Alūksnes novada pašvaldībai piederošie īpašumi – ERAF projekta 

“Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības I kārta” darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, 

reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 

ietvaros izbūvētie ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli industriālajai teritorijai Rūpniecības ielā 

1A, Alūksnē, Alūksnes novadā, sadarbībā ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju 

izbūvētā ūdensvada un kanalizācijas sistēma Rijukalna ielā un ūdensvads Vējakalna ielā 

Alūksnē, Alūksnes novadā nav nepieciešami Alūksnes novada pašvaldības vai tās iestāžu 

funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4. panta pirmo1, otro un trešo daļu, 5. panta pirmo, otro un piekto daļu, 6. panta otro un trešo 

daļu, 40. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. un 27. punktu,  

 

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošos ūdens apgādes un kanalizācijas 

tīklus industriālajai teritorijai Rūpniecības ielā 1A, ūdensvada un kanalizācijas sistēmu 

Rijukalna ielā un ūdensvadu Vējakalna ielā Alūksnē, Alūksnes novadā. 

2. Veikt šī lēmuma 1.punktā minētās mantas novērtēšanu, uzdodot to veikt Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētam mantisko ieguldījumu novērtēšanas 

ekspertam. 

3. Kā augstāk minētā Alūksnes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas veidu noteikt 

tā (kā mantiskā ieguldījuma) ieguldīšanu SIA “RŪPE” pamatkapitālā, palielinot to par 

eksperta veiktā novērtējuma summu. 

4. Noteikt, ka atsavināmais īpašums var tikt izmantots tikai SIA “RŪPE” saimnieciskās 

darbības – ūdens apgādes un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumu sniegšanai 

industriālajai teritorijai Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, Alūksnes novadā, ūdensvada un 

kanalizācijas novadīšanas pakalpojumu sniegšanai Rijukalna ielā Alūksnē Alūksnes 

novadā un ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanai Vējakalna ielā Alūksnē, Alūksnes 

novadā dzīvojošiem iedzīvotājiem, juridiskām un publiskām personām, tas nav tālāk 

atsavināms un ir atgriežams Alūksnes novada pašvaldībai gadījumā, ja turpmāk nav 

nepieciešams šo pakalpojumu sniegšanai. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.49 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības pārstāvi biedrībā “Alūksnes lauku partnerība” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1.punktu, 21. panta 

pirmās daļas 27.punktu, 95. pantu, ņemot vērā Alūksnes novada domes 17.12.2009. lēmuma 

Nr. 418 “Par Alūksnes novada pašvaldības iestāšanos biedrībā “Alūksnes lauku partnerība” 

(sēdes protokols Nr. 13, 43.p.) 1.punktu, 

Pilnvarot Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieku Aivaru FOMINU pārstāvēt 

Alūksnes novada pašvaldības intereses biedrībā “Alūksnes lauku partnerība”. 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.50 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 2/2018 

„Grozījums Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošajos  

noteikumos Nr. 15/2017 „Par pabalstiem Alūksnes novadā””  izdošanu 
  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 2009. gada 

17. jūnija noteikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts 

garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 

15. punktu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes 

noteikumi” 43. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo 

un piekto daļu, 

apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2/2018 „Grozījums Alūksnes novada pašvaldības 

2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.15/2017 „Par pabalstiem Alūksnes novadā”” 

un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alu
ks

ne
.lv

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/01.03/Saistosie_noteikumi_grozijumi_soc_pabalstos.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/01.03/Saistosie_noteikumi_grozijumi_soc_pabalstos.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/01.03/Saistosie_noteikumi_grozijumi_soc_pabalstos.docx


 
 

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 

2018. gada 22. februārī                                                    sēdes protokols Nr.3, 9.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.51 

 

Par  darba attiecību izbeigšanu  ar  Rasmu MUCENIECI 

 

 

 Izskatot Sociālās aprūpes centra “Alūksne” direktores  Rasmas MUCENIECES 

iesniegumu par atbrīvošanu no Sociālās aprūpes centra “Alūksne” direktora  amata, reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 24.01.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/335, 

 

 pamatojoties uz likuma  ,,Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas  9. punktu, Darba 

likuma 100. panta pirmo daļu, 

 

Atbrīvot 2018. gada 28. februārī Rasmu MUCENIECI no  Sociālās aprūpes centra 

“Alūksne” direktora amata.  

 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.52 

 

Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta g) apakšpunktu, Ministru 

kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no 

pašvaldības budžeta” 6. punktu, 

1. Apstiprināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma (turpmāk 

– Pakalpojums) izmaksu vienai personai, kura saņem Pakalpojumu Sociālās aprūpes 

centrā „Alūksne”, 513,21 EUR (pieci simti trīspadsmit euro, 21 cents) mēnesī 

(pielikumā sociālās aprūpes centra “Alūksne” vienas personas uzturēšanas izmaksas 

aprēķins). 

2. Noteikt pašvaldībām savstarpējos norēķinus par Pakalpojumu Sociālās aprūpes centrā 

„Alūksne” mēnesī – starpību starp noteikto vienas personas mēneša Pakalpojuma 

izmaksu un 90% no personas pensijas, piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma 

pabalsta līdz pilnai šī lēmuma 1. punktā noteiktās maksas segšanai. 

3. Ja persona, kura saņem pakalpojumu, ir deklarēta Alūksnes novadā un no savas pensijas, 

piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta nesedz pilnu mēneša 

pakalpojuma izmaksu Alūksnes novada pašvaldības vai citās ilgstošas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas institūcijās, tad personai vai tās apgādniekam (apgādniekiem) 

noteikt pakalpojuma maksu līdz 106,72 EUR (viens simts seši euro, 72 centi) mēnesī, 

piemērojot normatīvajos aktos paredzētos atvieglojumus. 

4. Alūksnes novada pašvaldībai segt starpību starp Pakalpojuma izmaksu vienai personai 

Sociālas aprūpes centrā “Alūksne” un personai vai tās apgādniekam (apgādniekiem) 

noteikto Pakalpojuma maksu.  

5. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. martā. 

6. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 23.03.2017. lēmumu Nr. 95 „Par 

sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu” (sēdes protokols Nr. 4, 

44. punkts). 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.53 

 

Par investīciju projektu un aizņēmumu tā īstenošanai 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 

2015.-2018. gadam aktualizācijas, kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes  25.01.2018. 

lēmumu Nr.6 (sēdes protokols Nr. 1, 7.punkts) 43.3.punktu, un Alūksnes novada domes 

26.01.2017. lēmumu Nr. 14 “Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālā rehabilitācijas 

pakalpojuma pieaugušai personai institūcijā nodrošināšanu” (sēdes protokols Nr. 1, 14.punkts), 

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

pirmās daļas 7. punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, likuma „Par valsts budžetu 

2018. gadam” 14. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 24. un 

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

aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6. punktu, 

 

1. Noteikt, ka Sociālās aprūpes centra “Alūksne” filiāles “Pīlādži” izveide ir Alūksnes 

novada pašvaldības sociālo iestāžu investīciju projekts. 

2. Apstiprināt Sociālās aprūpes centra “Alūksne” filiāles “Pīlādži” izveides kopējās 

izmaksas 826 020 EUR (astoņi simti divdesmit sešu tūkstošu divdesmit euro) 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 sociālo iestāžu investīciju 

projekta īstenošanai 798 614,00 EUR (septiņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši seši 

simti četrpadsmit euro) apmērā ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 

2019.gada marta līdz 2038.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 5 lp. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/01.03/Aiznemumu_aprekins_pansionats_malupe.xlsx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.54 

 

Par aizņēmumu projekta „Pašvaldības autoceļu “Tomsona pagrieziens - Sebežnieki”, 

“Brenci – Sakvārne” un “P41- Cūku komplekss” pārbūve Malienas pagastā, Alūksnes 

novadā” īstenošanai 

 

Ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta 16.10.2017. vēstuli Nr. 07.3-11/17/185-e “Lēmums 

par projekta iesnieguma apstiprināšanu”, kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 

16.10.2017. ar Nr. ANP/1-35/17/4366, Alūksnes novada domes 27.07.2017. lēmumu Nr.255 

“Par projektu „Pašvaldības autoceļu “Tomsona pagrieziens - Sebežnieki”, “Brenci – Sakvārne” 

un “P41- Cūku komplekss” pārbūve Malienas pagastā, Alūksnes novadā” (sēdes protokols 

Nr. 11, 36.punkts), nepieciešamību nodrošināt projekta līdzfinansēšanu un priekšfinansēšanu, 

un to, ka pašvaldības autoceļi “Tomsona pagrieziens - Sebežnieki”, “Brenci – Sakvārne” un 

“P41- Cūku komplekss” pēc pārbūves būs pieejami ikvienam lietotājam bez ierobežojuma un 

bez maksas, 

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

„Par valsts budžetu 2018. gadam” 14. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 

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

aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6. punktu, 

 

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

Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteiktajiem 

aizņēmuma procentiem ELFLA projekta „Pašvaldības autoceļu “Tomsona pagrieziens 

- Sebežnieki”, “Brenci – Sakvārne” un “P41- Cūku komplekss” pārbūve Malienas 

pagastā, Alūksnes novadā” īstenošanai līdz 159 903,43 EUR (viens simts piecdesmit 

deviņi tūkstoši deviņi simti trīs euro un 43 centi), tajā skaitā 2018. gadā 

159 903,43 EUR (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti trīs euro un 43 

centi), ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2019.gada septembra līdz 

2027.gada jūnijam (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/01.03/Aiznemumu_aprekins_Malienas_cels.xls
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.55 

 

Par aizņēmumu projekta “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mālupe - Purmala” 

pārbūve” īstenošanai 

 

Ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta 26.10.2017. vēstuli Nr.07.3-11/17/189-e “Lēmums 

par projekta iesnieguma apstiprināšanu”, kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 

27.10.2017. ar Nr. ANP/1-35/17/4533, Alūksnes novada domes 27.07.2017. lēmumu Nr. 256 

“Par projektu “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mālupe - Purmala” pārbūve”” (sēdes 

protokols Nr. 11, 37.punkts), nepieciešamību nodrošināt projekta līdzfinansēšanu un 

priekšfinansēšanu, un to, ka pašvaldības autoceļš “Mālupe - Purmala” pēc pārbūves būs 

pieejams ikvienam lietotājam bez ierobežojuma un bez maksas, 

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

„Par valsts budžetu 2018. gadam” 14. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 

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

aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6.punktu, 

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei 

atļauju Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases 

noteiktajiem aizņēmuma procentiem ELFLA projekta “Alūksnes novada 

pašvaldības autoceļa “Mālupe - Purmala” pārbūve” īstenošanai līdz 

182 640,95 EUR (viens simts astoņdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit euro 

un 95 centi), tajā skaitā 2018. gadā 182 640,95 EUR (viens simts astoņdesmit divi 

tūkstoši seši simti četrdesmit euro un 95 centi), ar aizņēmuma pamatsummas 

atmaksas termiņu no 2019. gada septembra līdz 2027. gada jūnijam (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 

  

alu
ks

ne
.lv

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/01.03/Aiznemumu_aprekins_Malupes_cels.xlsx


 
 

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 

2018. gada 22. februārī                                                  sēdes protokols Nr.3, 14.p. 
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LĒMUMS Nr.56 

 

Par aizņēmumu projekta „Pašvaldības autoceļa “Bambāļi – Tortūži – Dēliņkalns” 

pārbūve un “Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes šoseja” 1.kārtas pārbūve Jaunlaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā” īstenošanai 

 

Ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta 28.09.2017. vēstuli Nr. 07.3-11/17/179-e “Lēmums 

par projekta iesnieguma apstiprināšanu”, kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 

28.09.2017. ar Nr. ANP/1-35/17/4045, Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr.184 

“Par projektu „Pašvaldības autoceļa “Bambāļi – Tortūži – Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene 

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

protokols Nr. 10, 23.punkts), nepieciešamību nodrošināt projekta līdzfinansēšanu un 

priekšfinansēšanu, un to, ka pašvaldības autoceļi “Bambāļi – Tortūži – Dēliņkalns” un 

“Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes šoseja” pēc pārbūves būs pieejami ikvienam lietotājam bez 

ierobežojuma un bez maksas, 

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

„Par valsts budžetu 2018. gadam” 14. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 

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

aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6.punktu, 

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei 

atļauju Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases 

noteiktajiem aizņēmuma procentiem ELFLA projekta „Pašvaldības autoceļa 

“Bambāļi – Tortūži – Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes 

šoseja” 1. kārtas pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā”  īstenošanai līdz 

165 605,63 EUR (viens simts sešdesmit pieci tūkstoši seši simti pieci euro un 63 

centi), tajā skaitā 2018. gadā 165 605,63 EUR (viens simts sešdesmit pieci tūkstoši 

seši simti pieci euro un 63 centi), ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 

2019. gada marta līdz 2026. gada decembrim (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/01.03/Aiznemumu_aprekins_Jaunlaicenes_cels.xls
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LĒMUMS Nr.57 

 

Par aizņēmumu projekta „Pašvaldības autoceļa “Dzintari - Cīņas” pārbūve Veclaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā” īstenošanai 

 

Ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta 30.01.2018. vēstuli Nr. 07.3-11/18/16-e “Lēmums 

par projekta iesnieguma apstiprināšanu”, kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 

31.01.2018. ar Nr. ANP/1-35/18/434, Alūksnes novada domes 26.10.2017. lēmumu Nr. 388 

“Par projektu „Pašvaldības autoceļa “Dzintari - Cīņas” pārbūve Veclaicenes pagastā, Alūksnes 

novadā”” (sēdes protokols Nr.15, 8.punkts), nepieciešamību nodrošināt projekta 

līdzfinansēšanu un priekšfinansēšanu, un to, ka pašvaldības autoceļš “Dzintari - Cīņas” pēc 

pārbūves būs pieejams ikvienam lietotājam bez ierobežojuma un bez maksas, 

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

„Par valsts budžetu 2018. gadam” 14. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 

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

aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6. punktu, 

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei 

atļauju Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases 

noteiktajiem aizņēmuma procentiem ELFLA projekta „Pašvaldības autoceļa 

“Dzintari - Cīņas” pārbūve Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā” īstenošanai līdz 

174 233,15 EUR (viens simts septiņdesmit četri tūkstoši divi simti trīsdesmit trīs 

euro un 15 centi), tajā skaitā 2018. gadā 174 233,15 EUR (viens simts septiņdesmit 

četri tūkstoši divi simti trīsdesmit trīs euro un 15 centi), ar aizņēmuma 

pamatsummas atmaksas termiņu no 2019. gada septembra līdz 2027. gada jūnijam 

(ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.58 

 

Par aizņēmumu projekta “Pašvaldības autoceļa “Indrāni – Blūmji – Gailīši”, “Rijukalns 

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

īstenošanai 

 

Ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta 29.01.2018. vēstuli Nr. 07.3-11/18/11-e “Lēmums 

par projekta iesnieguma apstiprināšanu”, kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 

14.02.2018. ar Nr. ANP/1-35/18/647, Alūksnes novada domes 26.10.2017. lēmumu Nr.387 

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

“Ziemeri – Murati” pārbūve Ziemera pagastā, Alūksnes novadā”” (sēdes protokols Nr. 15, 

7.punkts), nepieciešamību nodrošināt projekta līdzfinansēšanu un priekšfinansēšanu, un to, ka 

pašvaldības autoceļi “Indrāni – Blūmji – Gailīši”, “Rijukalns – Vengerski” un “Ziemeri – 

Murati” pēc pārbūves būs pieejami ikvienam lietotājam bez ierobežojuma un bez maksas, 

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

„Par valsts budžetu 2018. gadam” 14. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 

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

aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6.punktu, 

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei 

atļauju Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases 

noteiktajiem aizņēmuma procentiem ELFLA projekta “Pašvaldības autoceļa 

“Indrāni – Blūmji – Gailīši”, “Rijukalns – Vengerski” un “Ziemeri – Murati” 

pārbūve Ziemera pagastā, Alūksnes novadā” īstenošanai līdz 259 646,60 EUR (divi 

simti piecdesmit deviņi tūkstoši seši simti četrdesmit seši euro un 60 centi), tajā 

skaitā 2018. gadā 259 646,60 EUR (divi simti piecdesmit deviņi tūkstoši seši simti 

četrdesmit seši euro un 60 centi), ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 

2019. gada septembra līdz 2027. gada jūnijam (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.59 

 

Par projektu “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” 

 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 2016. gada 

24. maija Ministru kabineta noteikumus Nr. 323 „Darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību 

vidi” īstenošanas noteikumi”, un Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-

2017. aktualizētā Rīcības plāna 2.2. punktu, Investīciju plāna 2015.-2018. gadam 31. punktu,  

1. Noteikt projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides 

uzlabošana” kopējās indikatīvās izmaksas līdz 5 344 500 EUR (pieci miljoni trīs 

simti četrdesmit četri tūkstoši pieci simti euro), tajā skaitā Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda finansējums 2 323 582 EUR (divi miljoni trīs simti divdesmit trīs 

tūkstoši pieci simti astoņdesmit divi euro) un indikatīvi Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējums līdz 3 020 918 EUR (trīs miljoni divdesmit tūkstoši deviņi simti 

astoņpadsmit euro). 

2. Līdzfinansējumu nodrošināt no Alūksnes novada pašvaldības 2018., 2019., 2020. un 

2021.gada budžeta (aizdevuma) līdzekļiem. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 25.08.2016. lēmumu Nr.275 “Par 

plānoto projektu “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides 

uzlabošana”. 
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LĒMUMS Nr.60 

 

Par projektu ,,Sīgu pavairošana Alūksnes ezerā”   

 

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

kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās  makšķerēšanas, vēžošanas 

un zemūdens medību kārtība” 3.punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem 

Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošo noteikumu 

Nr. 30/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums” 9.2., 9.3. un 

10.1.2.punktu, 

 

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs 

un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 

vai pašvaldības īpašumā” ar projekta pieteikumu ,,Sīgu pavairošana Alūksnes ezerā”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 12000,00 EUR (divpadsmit tūkstoši euro), ko 

sastāda Zivju fonda finansējums 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro) apmērā un 

Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro) 

apmērā. 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  

3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2018.gada budžeta līdzekļiem; 

3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   
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LĒMUMS Nr.61 

 

Par projektu ,,Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā”   

 

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

kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās  makšķerēšanas, vēžošanas 

un zemūdens medību kārtība” 3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem 

Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu 

Nr.30/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums” 9.2., 9.3. un 

10.1.2. punktu, 

 

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs 

un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 

vai pašvaldības īpašumā” ar projekta pieteikumu ,,Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 9000,00 EUR (deviņi tūkstoši euro), ko sastāda 

Zivju fonda finansējums 7000,00 EUR (septiņi tūkstoši euro) apmērā un Alūksnes 

novada pašvaldības līdzfinansējums 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro) apmērā. 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  

3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada budžeta līdzekļiem; 

3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   
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LĒMUMS Nr.62 

 

Par projektu ,,Līdaku pavairošana Indzera ezerā”   

 

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

kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās  makšķerēšanas, vēžošanas 

un zemūdens medību kārtība” 3.punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem 

Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošo noteikumu 

Nr. 30/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums” 9.2., 9.3. un 

10.1.2.punktu, 

 

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs 

un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 

vai pašvaldības īpašumā” ar projekta pieteikumu ,,Līdaku pavairošana Indzera ezerā”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 4120,00 EUR (četri tūkstoši viens simts 

divdesmit euro), ko sastāda Zivju fonda finansējums 3120,00 EUR (trīs tūkstoši viens 

simts divdesmit euro) apmērā un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 

1000,00 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā. 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  

3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2018.gada budžeta līdzekļiem; 

3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   
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LĒMUMS Nr.63 

 

Par projektu ,,Līdaku pavairošana Sudala ezerā”   

 

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

kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās  makšķerēšanas, vēžošanas 

un zemūdens medību kārtība” 3.punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem 

Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošo noteikumu 

Nr. 30/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums” 9.2., 9.3. un 

10.1.2.punktu, 

 

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs 

un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 

vai pašvaldības īpašumā” ar projekta pieteikumu ,,Līdaku pavairošana Sudala ezerā”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 4360,00 EUR (četri tūkstoši trīs simti sešdesmit 

euro), ko sastāda Zivju fonda finansējums 3360,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti 

sešdesmit euro) apmērā un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 1000,00 EUR 

(viens tūkstotis euro) apmērā. 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  

3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2018.gada budžeta līdzekļiem; 

3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   
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LĒMUMS Nr.64 

 

Par projektu ,,Līdaku pavairošana Vaidavas ezerā”   

 

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

kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās  makšķerēšanas, vēžošanas 

un zemūdens medību kārtība” 3.punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem 

Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošo noteikumu 

Nr. 30/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums” 9.2., 9.3. un 

10.1.2.punktu, 

 

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs 

un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 

vai pašvaldības īpašumā” ar projekta pieteikumu ,,Līdaku pavairošana Vaidavas ezerā”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro), ko sastāda 

Zivju fonda finansējums 700,00 EUR (septiņi simti euro) apmērā un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējums 300,00 EUR (trīs simti euro) apmērā. 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  

3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2018.gada budžeta līdzekļiem; 

3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   
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LĒMUMS Nr.65 

 

Par projektu ,,Elektroniska informatīvi izglītojoša stenda uzstādīšana pie Alūksnes 

ezera”   

 

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

kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās  makšķerēšanas, vēžošanas 

un zemūdens medību kārtība” 3.punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem 

Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu 

Nr.30/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums” 9.2., 9.3. un 

10.1.2. punktu, 

 

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

līdzekļiem pasākumā „Sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu 

pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā 

publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem 

televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem” ar projekta pieteikumu ,,Elektroniska 

informatīvi izglītojoša stenda uzstādīšana pie Alūksnes ezera”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 26500,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši pieci 

simti euro), ko sastāda Zivju fonda finansējums 23000,00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši 

euro) apmērā un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 3500,00 EUR (trīs 

tūkstoši pieci simti euro) apmērā. 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  

3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada budžeta līdzekļiem; 

3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   
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LĒMUMS Nr.66 

 

Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammu 2018. gadam 

 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 4. punktu, likuma 

„Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada domes 25.01.2018. noteikumiem 

Nr. 1/2018 „Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2021. gadam”, Mārkalnes pagasta pārvaldes 12.02.2018. 

iesniegumu Nr. MRPP/1-5/18/5, Mālupes pagasta pārvaldes 05.02.2018. iesniegumu 

Nr. LPP/1-5/18/10, Pededzes pagasta pārvaldes 12.02.2018. iesniegumu Nr. PPP/1-5/18/12, 

Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 12.02.2018. iesniegumu Nr. JLPP/1-5/18/7, Ilzenes pagasta 

pārvaldes 12.02.2018. iesniegumu Nr. IPP/1-5/18/22, Alsviķu pagasta pārvaldes 12.02.2018. 

iesniegumu Nr. APP/1-5/18/26, Kalncempju pagasta pārvaldes 12.02.2018. iesniegumu 

Nr. KPP/1-5/18/4, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Investīciju 

plāna 2015.-2018. gadam  9., 11., 18.3., 18.4., 19., 73.2., 100.punktu un saskaņā ar domes 

priekšsēdētāja 12.02.2018. rīkojumu Nr. ANP/1-6/18/43 „Par komisijas izveidošanu” 

izveidotās vērtēšanas komisijas par finansējuma sadali 2018. gadā Alūksnes novada teritoriālo 

vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektiem 13.02.2018. lēmumu,   

 

1. Atbalstīt šādus Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides 

kvalitātes uzlabošanas projektus: 

1.1. Mārkalnes pagasta pārvaldes projektu „Pašvaldības autoceļa „Mežumuiža-Pakalni-

Ezīšava-Vecagas” posma „Mežumuiža-Pakalni- Ezīšava” pārbūve” ar indikatīvo 

summu līdz 18 500 EUR (astoņpadsmit tūkstoši  pieci simti euro); 

1.2. Mālupes pagasta pārvaldes projektu „Mālupes Saieta nama kāpņu telpas pārbūve” 

ar indikatīvo summu līdz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro); 

1.3. Pededzes pagasta pārvaldes projektu „Pededzes tautas nama un bibliotēkas ēkas 

Pededzes pagasta „Krustcelēs” ziemeļu sienas logu nomaiņa” ar indikatīvo summu līdz 

20 000 EUR (divdesmit tūkstoši euro); 

1.4. Jaunlaicenes pagasta pārvaldes prioritāro projektu īstenošanai rezervēt indikatīvo 

summu līdz 40 000 EUR (četrdesmit tūkstoši euro); 

1.5. Ilzenes pagasta pārvaldes projektu „Līdzfinansējums pašvaldības autoceļu “Liepiņi 

- Jaunzemi”, “Siveci – Darbnīcas”, “Darbnīcas – Līvāni” pārbūvei” ar indikatīvo 

summu līdz 18 500 EUR (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti euro); 
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1.6. Alsviķu pagasta pārvaldes projektu “Pašvaldības autoceļu “Alsviķu centra iekšējie 

ceļi” un “Strautiņi – Jaunpuntuži - Luki” seguma atjaunošana” ar indikatīvo summu līdz 

20 000 EUR (divdesmit tūkstoši euro); 

1.7. Kalncempju pagasta pārvaldes projektu „Līdzfinansējums pašvaldības autoceļa 

Lūkuži – Gotlupi – Nāzupi 1.kārtas pārbūvei” ar indikatīvo summu līdz 33 000 EUR 

(trīsdesmit trīs tūkstoši euro).  

2. Pēc iepirkuma procedūras rezultātu izziņošanas, projektu iesniedzējiem informēt Alūksnes 

novada pašvaldību par precizēto finansējuma apmēru un projekta īstenošanā iesaistīto 

konkrēto pašvaldības iestādi. 

3. Projektu iesniedzēji var uzsākt īstenot projektu pēc iepirkuma procedūras rezultātu 

izziņošanas un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas saskaņojuma saņemšanas.  

4. Izdalīt finansējumu Mālupes pagasta pārvaldes projekta „Mālupes Saieta nama kāpņu 

telpas pārbūve” īstenošanai 10 000 EUR apmērā, Finanšu nodaļai, veicot finansējuma 

pārdali nākamajos pašvaldības budžeta grozījumos. 

5. Finanšu nodaļai nodrošināt finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta 

grozījumos pēc šī lēmuma 2. un 3. punktā minētās informācijas saņemšanas. 

 

 

 Domes priekšsēdētājs               A. DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.67 

 

Par līdzekļu izdalīšanu Jaunannas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības 

Ceļu un ielu uzkrājuma fonda 

 

Izskatot Jaunannas pagasta pārvaldes 31.01.2018. iesniegumu Nr. JNPP/1-5/18/3 „Par 

līdzekļu piešķiršanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 31.01.2018. ar 

Nr. ANP/1-33/18/427,  

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, Alūksnes novada attīstības programmas 

2011. – 2017. aktualizētā Rīcības plāna  2015. – 2017. gadam  1.3. punktu, Investīciju plāna 

2015. – 2018. gadam 10.3. punktu, 

 

1. Izdalīt Jaunannas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu 

uzkrājuma fonda finansējumu 12 028 EUR (divpadsmit tūkstoši divdesmit astoņu euro) 

apmērā tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un autoruzraudzībai inženierbūves - 

pašvaldības autoceļa “Jaunanna – Eizentāle” sastāvā ietilpstošā Dzirnavu tilta 

atjaunošanai. 

2. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.68 

 

Par ielu seguma atjaunošanu un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvi 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas 06.02.2018. iesniegumu “Par 

ielu seguma atjaunošanu un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvi”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 06.02.2018. ar Nr. ANP/1-47/18/522, 

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

plāna 2015. - 2018. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes  25.01.2018. lēmumu 

Nr. 6 (sēdes protokols Nr. 1, 7.punkts), 23.5. punktu un Alūksnes novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 12.02.2018. lēmumu (sēdes protokols Nr. 2, 6. punkts),  

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

pirmās daļas 23. punktu, 

 

1. Atbalstīt Ojāra Vācieša ielas (no Pils ielas līdz Dārza ielai) un Dārza ielas (no Ojāra 

Vācieša ielas līdz Tirgotāju ielai), Alūksnē, Alūksnes novadā seguma atjaunošanu un 

lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvi Dārza un Ojāra Vācieša ielu krustojumā, 

Alūksnē, Alūksnes novadā ar būvniecības indikatīvajām izmaksām 191 871,00 EUR 

(viens simts deviņdesmit viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit viens euro). 

2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt 

iepirkumu lēmuma 1. punktā minētajiem būvdarbiem. 

3. Pēc iepirkuma rezultāta izziņošanas Alūksnes novada pašvaldībai informēt Alūksnes 

novada domi par nepieciešamā finansējuma apmēru. 

 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.69 

 

Par īpašuma iegādi 

 
Izskatot [..] 08.02.2018. iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 08.02.2018. ar Nr. ANP/1-24/18/159, par piedāvājumu pašvaldībai iegādāties viņai 

piederošu dzīvokli [..], Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, 

ņemot vērā:  

1. likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktā noteikto funkciju 

īstenošanas nepieciešamību, tas ir gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana 

un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu 

savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana); 

2. to, ka pašvaldības pārvaldīšanā esošais nekustamais īpašums – daudzdzīvokļu 

dzīvojamā māja [..], Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā ir avārijas stāvoklī un 

bīstama dzīvošanai, un ir nojaucama, 

 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta 

pirmās daļas 17.punktu,  

 

Pirkuma ceļā iegādāties no [..], personas kods [..], nekustamo īpašumu - dzīvokli [..], 

Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, ar kopējo platību 44,2m², un ar to saistītās kopīpašuma 

442/5081 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un palīgēkām, par tā kadastrālo vērtību 

943,00 EUR (deviņi simti četrdesmit trīs euro). 

 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.70 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pasākumu 

nodrošināšanai 

 

 Lai veicinātu Alūksnes novada atpazīstamību un organizētu mārketinga aktivitātes 

Alūksnes novada uzņēmējdarbības atbalstam un tūrisma piedāvājuma popularizēšanai, 

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), vidējā termiņa mērķa 1.2. “Uzņēmējdarbības attīstību 

veicinoša vide” uzdevumu “Novada uzņēmēju popularizēšana vietējā un Latvijas mērogā, 

Uzņēmēju dienas atjaunošana, novada uzņēmumu iesaiste tūrisma piedāvājumā” un “Vietējo 

bioloģiskās lauksaimniecības ražotāju, mājražotāju un amatnieku popularizēšana – tirdziņu, 

teorētisku un praktisku nodarbību, apmācību, semināru organizēšana” un vidējā termiņa mērķa 

1.4. “Augstas kvalitātes tūrisma un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība, investīciju piesaiste” 

uzdevumu “Tirgvedības aktivitāšu īstenošana un tūrisma piedāvājuma atpazīstamības 

veicināšana vietējos un ārvalstu mērķa tirgos, t.sk. dalība starptautiskās tūrisma izstādēs” 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 10. punktu, 

21. panta pirmās daļas 2. un 27. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu 

un 30. pantu,  

 

1. Atbalstīt Alūksnes novada pašvaldības pasākumu “Alūksnes svētki Kalnciema kvartālā, 

Rīgā”, kas norisināsies 2018. gada 5. maijā. 

2. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem finansējumu 7900,00 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti euro) apmērā 

pasākuma norisei. 

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 04736 valdības funkciju kodu – Alūksnes novada 

pašvaldības pasākums “Alūksnes svētki Kalnciema kvartālā, Rīgā”. 

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 
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LĒMUMS Nr.71 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.476 „Par amata 

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 
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LĒMUMS Nr.72 

 

Par   Jaunlaicenes sākumskolas likvidāciju 

 

 Lai izveidotu optimālu un kvalitatīvu izglītības iestāžu institucionālo tīklu Alūksnes 

novadā, un nodrošinātu resursu racionālu un efektīvu izmantošanu,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu, 33. panta 

pirmās daļas 1.punktu un 62. panta 7.punktu, Izglītības likuma 23. panta otro daļu, Vispārējās 

izglītības likuma 7.panta otro daļu,  

 

1. Likvidēt Alūksnes novada pašvaldības iestādi ,,Jaunlaicenes sākumskola” (reģistrēta kā 

struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 

90009480216 un Izglītības iestāžu reģistrā ar Nr.4411903192).  

 

2. Sociālās, izglītības un kultūras komitejai līdz 2018.gada 31.maijam sagatavot lēmumu 

par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu Jaunlaicenes un Veclaicenes 

pagasta iedzīvotājiem. 

 

3. Šī lēmuma 1.punktā minēto likvidāciju pabeigt līdz 2018.gada 31.augustam. 

 

 

4. Izglītības pārvaldei nodrošināt lēmuma izpildi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.73 

 

Par   Liepnas internātpamatskolas likvidāciju 

 

 Lai izveidotu optimālu un kvalitatīvu izglītības iestāžu institucionālo tīklu Alūksnes 

novadā, un nodrošinātu resursu racionālu un efektīvu izmantošanu,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu, 33. panta 

pirmās daļas 1.punktu un 62. panta 7.punktu, Izglītības likuma 23. panta otro daļu, Vispārējās 

izglītības likuma 7.panta otro daļu,  

 

1. Likvidēt Alūksnes novada pašvaldības iestādi ,,Liepnas internātpamatskola” (reģistrēta 

kā struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 

90010966163 un Izglītības iestāžu reģistrā ar Nr.4412900919).  

 

2. Uzdot Liepnas vidusskolai no 2018.gada 1.septembra nodrošināt izglītības iestādē 

internāta (5 piecas dienas nedēļā) pakalpojumu. 

 

3. Šī lēmuma 1.punktā minēto likvidāciju pabeigt līdz 2018.gada 31.augustam. 

 

4. Izglītības pārvaldei nodrošināt lēmuma izpildi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.74 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.11.2016. lēmumā Nr. 400 “Par projektu 

“Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā”” 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktu, 21. panta 

pirmās daļas 23. un 27.punktu, 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 590 

“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā 

“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 49.punktu, 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Rīcības plāna 2015.-2017.gadam 

1.4. punktu un aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2018. gadam 68.3.1.punktu,  

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 24.11.2016. lēmumā Nr. 400 “Par 

projektu “Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā”” (turpmāk tekstā – 

Lēmums) un izteikt Lēmuma 2. un 3. punktu šādā redakcijā: 

,,2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 37 518,06 EUR (trīsdesmit septiņi  tūkstoši 

pieci simti astoņpadsmit euro un 6 centi), ko sastāda projekta: 

2.1. maksimāli pieejamais ELFLA finansējums 27 000 EUR (divdesmit septiņi 

tūkstoši euro), tajā skaitā:  

2.2.  Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 10 518,06  EUR (desmit tūkstoši 

pieci simti astoņpadsmit euro un 6 centi). 

3. Nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu  10  518,06 (desmit tūkstoši 

pieci simti astoņpadsmit euro un 6 centi) apmērā  no Alūksnes novada pašvaldības 

2017. un 2018. gada budžeta līdzekļiem.” 

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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