
 
 

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 25. oktobrī                                                sēdes protokols Nr. 14, 2. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.371 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3688 005 0241, “Jaunpuriņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala pierobežnieka 

26.09.2018. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu,  kas 26.09.2018. saņemts  

Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/18/1100, pamatojoties uz likuma 

“Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

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

daļas 1. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8 .panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 14. panta otro 

daļu, Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 38. punktu un ņemot vērā  Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes 

pagasta pārvaldes 01.10.2018. atzinumu, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā ar  Nr. ANP/1-

33/18/3770, 

 

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Jaunpuriņi”, 

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3688 005 0020, sastāvā esošu, 

Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3688 

005 0241. 

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi, 

zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 

starpgabalagabala atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas 

procesa pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt ierosinātāja zemes pirkuma 

līgumā noteiktās cenas samaksā, bet, ja zemesgabals tiek atsavināts citām personām, 

pēc rēķinu iesniegšanas, atmaksāt zemes starpgabala atsavināšanas  izdevumus 

ierosinātājam.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3688 005 0241 Veclaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam 

pievienošanai pierobežas īpašumam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.372  

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3688 001 0135, “Krūmpapardes”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala pierobežnieka 

28.09.2018. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu,  kas 02.10.2018. saņemts  

Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/18/1137, pamatojoties uz likuma 

“Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

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

daļas 1. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 14. panta otro 

daļu, Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 38. punktu un ņemot vērā  Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes 

pagasta pārvaldes 03.10.2018. atzinumu, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā ar  Nr. ANP/1-

33/18/3799, 

 

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Krūmpapardes”, 

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3688 001 0135, sastāvā esošu, 

Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3688 

001 0135. 

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi, 

zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 

starpgabalagabala atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas 

procesa pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt ierosinātāja zemes pirkuma 

līgumā noteiktās cenas samaksā, bet, ja zemesgabals tiek atsavināts citām personām, 

pēc rēķinu iesniegšanas, atmaksāt zemes starpgabala atsavināšanas  izdevumus 

ierosinātājam.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3688 001 0135 Veclaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam 

pievienošanai pierobežas īpašumam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.373 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3656 009 0136 īpašumā “Retāji”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

 Izskatot būvju ar kadastra apzīmējumiem 3656 009 0136 001 un  3656 009 0136 003 

īpašnieka 01.10.2018. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3656 009 0136 

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 01.10.2018. saņemts Alūksnes 

novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/18/1129, pamatojoties uz  Publiskas personas 

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

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

publiskas personas manta” 38. punktu,  

 

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Retāji”, 

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3656 009 0136, sastāvā esošu 

apbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 3656 009 0136.  

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemesgabala robežu plānu 

izgatavošanu,  īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 

vienības atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa 

pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas 

samaksā.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 3656 009 0136 Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes 

novadā, pārdodot par brīvu cenu uz zemesgabala esošu,  zemesgrāmatā ierakstītu 

būvju īpašniekam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.374 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3688 001 0194, “Ievlejas”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

 Izskatot bijušā zemes lietotāja 11.10.2018. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3688 001 0194, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 

12.10.2018. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/18/1172, 

pamatojoties uz  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 8. 

punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu 

Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38. punktu,  

 

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Ievlejas”, 

Veclaicenes  pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma ar kadastra Nr. 3688 001 0194 

sastāvā esošu neapbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 3688 001 0194, par kuru Veclaicenes pagasta pārvalde 

31.05.2011. noslēgusi zemes nomas līgumu Nr. VPP/1-9/11/23 ar bijušo zemes 

lietotāju.  

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemesgabala īpašumu tiesību 

nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, novērtēšanu 

un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienības atsavināšanas ierosinātājs. 

Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt 

zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – nebūvētu zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 3688 001 0194, Veclaicenes pagastā, Alūksnes 

novadā, pārdodot par brīvu cenu bijušajam zemes lietotājam.  

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.375 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dzērvju iela 4, Alūksnē,             

Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu,  

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

manta” 38. punktu un ņemot vērā  Tautsaimniecības komitejas 17.09.2018. lēmumu (protokols 

Nr.8, 2.p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu  Dzērvju iela 

4, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3601 039 6027.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu 

atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.376 

 

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

smilts atradnes “Zāgadi” iecirknim “Zāgadi”, Alsviķu un Zeltiņu pagastā, Alūksnes 

novadā 

 

Alūksnes novada pašvaldībā 15.05.2018. saņemts 14.05.2018. iesniegums Nr. 5.1.1.-

AL.8/N2018-57 (reģistrēts ar Nr. ANP/1-39/18/1929). Iesniedzējs –  valsts akciju sabiedrība 

“Latvijas autoceļu uzturētājs”, vienotais reģistrācijas numurs 40003356530, juridiskā adrese 

Krustpils iela 4, Rīga, Alūksnes ceļu rajons, adrese Jāņkalna iela 43, Alūksne, Alūksnes novads, 

lūdz izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un smilts atradnei 

„Zāgadi” iecirknim “Zāgadi”, Alsviķu un Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā. Izskatot 

iesniegumu un tā pielikumus, konstatēts: 

1. Smilts – grants un smilts atradnes „Zāgadi” iecirknis “Zāgadi” atrodas: 

1.1. nekustamā īpašuma “Zāgadi” (kadastra numurs 3642 008 0034), Alsviķu 

pagastā, Alūksnes novadā sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 3642 008 0034, kuras īpašnieks ir valsts akciju sabiedrība 

“Latvijas autoceļu uzturētājs”; 

1.2. nekustamā īpašuma “Zagadi” (kadastra numurs 3642 008 0035), Alsviķu 

pagastā, Alūksnes novadā sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 3642 008 0035,  kuras īpašnieks ir Latvijas valsts – Latvijas 

Republikas Satiksmes ministrijas personā; 

1.3. nekustamā īpašuma “Zāgadi” (kadastra numurs 3694 002 0255), Zeltiņu 

pagastā, Alūksnes novadā sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 3694 002 0255, kuras īpašnieks ir Latvijas valsts – Latvijas 

Republikas Satiksmes ministrijas personā. 

2. Ir saņemta Valsts Vides dienesta derīgo izrakteņu atradnes pases kopija, sastādīta 

2018. gada 27. aprīlī, un derīgo izrakteņu ieguves limita kopija, Valsts vides 

dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes izdoto tehnisko noteikumu 

Nr. MA18TN0160 kopija.  

3. 2011. gada 30. novembrī starp valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu 

uzturētājs” un nekustamā īpašuma “Zāgadi”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā 

īpašnieku Latvijas Republikas Satiksmes ministriju ir parakstīts valsts apbūvētas 

zemes nomas līgums, kas valsts akciju sabiedrībai “Latvijas autoceļu uzturētājs” 

ļauj zemes vienību izmantot derīgo izrakteņu ieguvei. 

4. 2018. gada 21. martā starp valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu uzturētājs” 

un nekustamā īpašuma “Zagadi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā īpašnieku 
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Satiksmes ministriju, ir parakstīts zemes nomas līguma pārjaunojums, kas valsts 

akciju sabiedrībai “Latvijas autoceļu uzturētājs” ļauj veikt karjera izstrādi un ar to 

saistītās darbības. 

5. Pašvaldībai sniegta informācija par personālu, tā kvalifikāciju un karjera izstrādes 

darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu. 

6. Atradnei 1977. gadā veikta ģeoloģiskā izpēte, 2017. gadā atlikušo krājumu 

aprēķins, tās detalitāte atbilst N kategorijas derīgo izrakteņu krājumiem, 

7. Saskaņā ar 2018. gada 27. aprīļa Valsts vides dienesta izsniegto derīgo izrakteņu 

ieguves limitu, derīgo izrakteņu atradnes “Zāgadi” iecirkņa “Zāgadi” licences 

laukumos drīkst iegūt 214,33 tūkst.m³ smilts-grants un 2738,56 tūkst.m³ smilts. 

 

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

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

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

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

1. Izsniegt valsts akciju sabiedrībai “Latvijas autoceļu uzturētājs”, vienotais 

reģistrācijas numurs 40003356530, juridiskā adrese Krustpils iela 4, Rīga,  

LV – 1073, Alūksnes ceļu rajonam, adrese Jāņkalna iela 43, Alūksne, Alūksnes 

novads, LV-4301, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr. 2/2018 

smilts – grants un smilts ieguvei smilts – grants un smilts atradnes „Zāgadi” 

iecirknī “Zāgadi”, Alsviķu un Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, kas atrodas 

zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3642 008 0034, 3642 008 0035 un 

3694 002 0255. 

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

izrakteņu limitā norādītajam termiņam – 2021. gada 31. decembrim. 

3. Apstiprināt bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju Nr. 2/2018 (pielikumā) un 

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

2.pielikums  - „Smilts-grants un smilts atradnes „Zāgadi” iecirkņa “Zāgadi” 

derīgo izrakteņu ieguves licences laukuma izvietojuma plāns” un “Atļaujas 

laukuma robežpunktu koordinātas LKS-92 TM sistēmā”, 3.pielikums - „Derīgo 

izrakteņu ieguves limits”. 

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

nodevas 142,29 euro iemaksu pašvaldības budžetā. 

 

Lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā Voldemāra 

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

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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2018. gada 25. oktobrī                                                sēdes protokols Nr. 14, 8. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.377 

 

  Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu  
 

Izskatot dzīvojamās mājas Pilsētas bulvārī 5, Alūksnē, Alūksnes novadā pilnvarotās 

personas [..] 12.10.2018. iesniegumu par pārvaldīšanas tiesību nodošanu, kas saņemts un 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.10.2018. ar Nr. ANP/1-24/18/1171,  

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

„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta trešo, piekto un sesto daļu, 

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12. panta pirmo daļu, 

 

1. Nodot dzīvojamās ēkas, turpmāk – dzīvojamā māja, Pilsētas bulvārī 5, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 522 3414, pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu 

īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai – sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „ALŪKSNES NAMI”, reģistrācijas numurs 40003410625. 

2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” ne vēlāk kā līdz 

12.11.2018. organizēt un nodot ar nodošanas - pieņemšanas aktu, turpmāk – akts, šī 

lēmuma 1.punktā minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju 

līgumu pilnvarotai personai, aktā fiksējot:  

2.1.nododamo lietvedību, kas nepieciešama dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevuma 

izpildei; 

2.2.nododamo dzīvojamās mājas esošo apsaimniekošanas maksas maksājumu 

uzkrājumu; 

2.3.nododamo ar dzīvojamo māju saistīto inventāru; 

2.4.dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli. 

3. Noteikt, ka dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņo pilnvarotā persona 

[..] un apstiprina Alūksnes novada domes priekšsēdētājs.  

 
 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.378 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 15/2018  

„Par neapbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai piederošu vai  

piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” izdošanu  

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31. punktu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15/2018 „Par neapbūvētu, Alūksnes novada 

pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/01.11/Saistosie_nomas_maksa.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/01.11/Saistosie_nomas_maksa.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.379 

 

Par veselības aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu 

Ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, 

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

pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu un 23. punktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 

52. panta pirmās daļas 3. punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra 

noteikumu Nr. 17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un 

atsevišķas prasības pievienotā vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 22. punktu un 

1.pielikumu, 

 

1. Apstiprināt veselības aprūpes pakalpojumu maksu:  

1.1.  Alsviķu pagasta Alsviķu feldšeru-vecmāšu punktā, saskaņā ar 1. pielikumu; 

1.2. Alsviķu pagasta Strautiņu feldšeru-vecmāšu punktā, saskaņā ar 2. pielikumu; 

1.3. Annas feldšeru–vecmāšu punktā, saskaņā ar 3. pielikumu; 

1.4. Ilzenes feldšeru punktā, saskaņā ar 4. pielikumu; 

1.5. Bejas feldšeru–vecmāšu punktā, saskaņā ar 5. pielikumu; 

1.6. Kalncempju feldšeru–vecmāšu punktā, saskaņā ar 6. pielikumu; 

1.7. Mālupes feldšerpunktā, saskaņā ar 7. pielikumu; 

1.8. Mārkalnes feldšeru punktā, saskaņā ar 8. pielikumu; 

1.9. Pededzes lauku ambulancē, saskaņā ar 9. pielikumu. 

 

2. Noteikt, ka par šī lēmuma 1. punktā noteikto maksas pakalpojumu iekasēšanu ir atbildīgi 

Alūksnes novada pašvaldības pagastu pārvalžu attiecīgo struktūrvienību darbinieki – ārsta 

palīgi. 

 

3. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Alūksnes novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītājiem. 

 

4. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. novembrī. 

 

5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Alūksnes novada domes 24.10.2013. lēmums 

Nr.497 “Par veselības aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu” (sēdes protokols Nr.19, 

26.p.), 27.07.2017. lēmums Nr. 259 “Par veselības aprūpes pakalpojumu maksas 

noteikšanu” (sēdes protokols Nr.11, 40.p.), 28.09.2017. lēmums Nr. 368 “Par veselības 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/01.11/Felserpunktu_maksas.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/01.11/Felserpunktu_maksas.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/01.11/Felserpunktu_maksas.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/01.11/Felserpunktu_maksas.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/01.11/Felserpunktu_maksas.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/01.11/Felserpunktu_maksas.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/01.11/Felserpunktu_maksas.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/01.11/Felserpunktu_maksas.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/01.11/Felserpunktu_maksas.docx


aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu” (sēdes protokols Nr.14, 36.p.), 26.10.2017. 

lēmums Nr. 399 “Par veselības aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu” (sēdes protokols 

Nr.15, 19.p.). 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.380 

 

Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ieplūstošo lietusūdeņu attīrīšanas izmaksu 

kompensāciju 

 

Izskatot SIA “RŪPE” 04.10.2018. iesniegumu “Par Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtās ieplūstošo lietusūdeņu apjoma izmaksu kompensāciju”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 04.10.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/3844, 

ņemot vērā starp Alūksnes novada pašvaldību un SIA “RŪPE” 01.09.2016. noslēgtā 

sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas līguma Nr. ANP/1-45.1/16/281  2.7. punktu, SIA “RŪPE” 

veikto aprēķinu, pamatojoties uz ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 16.02.2018. 

lēmumu Nr. ANP/1-61/18/6 “Par SIA “RŪPE” izstrādātās Alūksnes pilsētas notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtās ieplūstošo lietusūdeņu apjoma aprēķinu metodikas saskaņošanu”  

apstiprinātu metodiku, Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 18.10.2018. lēmumu (sēdes 

protokols Nr.10, 9.punkts),  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, 

21. panta pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu 

un 30. pantu, 

 

1. Apstiprināt Alūksnes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ieplūstošo lietusūdeņu 

attīrīšanas izmaksu kompensāciju par laika periodu no 2017. gada 1. oktobra līdz 

2018. gada 30. septembrim 2 899,64 EUR (divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņu 

euro un 64 centu) apmērā. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2018. gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma „Nekustamā īpašuma nodoklis” plānu par 

2 900,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti euro) kompensācijas nodrošināšanai. 

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 0520 valdības funkciju kodu – Alūksnes pilsētas lietus 

notekūdeņu apsaimniekošana. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.381 

 

Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumu autotransporta remontam 

  

Izskatot Jaunannas pagasta pārvaldes 10.10.2018. iesniegumu Nr. JNPP/1-5/18/33 “Par 

līdzekļu piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 10.10.2018. ar Nr. ANP/1-

33/18/3934,  

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības pienākumu - nodrošināt drošu skolēnu 

pārvadājumu pakalpojumu, un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 18.10.2018. lēmumu 

(sēdes protokols Nr.10, 10. punkts), 

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

pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma „Par pašvaldību 

budžetiem” 16. panta otro daļu un 30. pantu,  

 

1. Piešķirt finansējumu 4100,00 EUR (četri tūkstoši viens simts euro) apmērā Jaunannas 

pagasta skolēnu pārvadājumu autobusa “Mercedes Benz INTOURO E” ar valsts 

reģistrācijas numuru HN 8930 remontam un uzturēšanai. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2018.gadam 

apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda 096117 „Alūksnes 

novada skolēnu pārvadājumu rezerves fonds” uz valdības funkcijas kodu 096105 

„Jaunannas pagasta skolēnu pārvadājumi” par lēmuma 1.punktā minēto summu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

  

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.382 

 

Par līdzekļu piešķiršanu pedagogu darba samaksas  

un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta 

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

2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikuma 

3. un 4. tabulas grozījumiem, kas piemērojami no 2018. gada 1. septembra, 

 

1. Piešķirt papildus finansējumu 20 529,00 EUR (divdesmit tūkstoši pieci simti divdesmit 

deviņu euro) apmērā Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas, pamata, vispārējās, 

interešu un profesionālās ievirzes iestāžu administrācijas un pedagogu darba samaksas 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam 2018. gadam, 

saskaņā ar pielikumu. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2018. gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma „Nekustamā īpašuma nodoklis” plānu par lēmuma 

1. punkta summu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS alu
ks

ne
.lv

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/01.11/Pedagogu_finansējums.docx
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LĒMUMS Nr.383 

 

Par līdzekļu piešķiršanu nekustamā īpašuma uzturēšanai 

Izskatot Pašvaldības aģentūras “SPODRA” 15.10.2018. iesniegumu Nr. SPO/1-

5/18/137 “Par kurinātājiem un malku ēkai Uzvaras ielā 1, Alūksnē”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 15.10.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/4028, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes 27.09.2018. lēmumu Nr. 363 “Par nekustamā 

īpašuma iegādi un aizņēmumu tā iegādei” (sēdes protokols Nr. 12, 40. punkts),  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta 

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

30. pantu, 

 

1. Piešķirt finansējumu 6 325 EUR (seši tūkstoši trīs simti divdesmit piecu euro) 

apmērā nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā 

siltumapgādes nodrošināšanai 2018. gadā. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2018. gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma „Nekustamā īpašuma nodoklis” plānu par 

6 325 EUR (seši tūkstoši trīs simti divdesmit pieci euro). 

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 062013 valdības funkciju kodu – Pašvaldības 

aģentūra “SPODRA” ēku apsaimniekošana. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.384 

 

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

atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Izskatot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 11.10.2018. iesniegumu Nr. SLP/1-7/18/347, 

kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 11.10.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/3980, Alūksnes novada 

Sociālo lietu pārvaldes 12.10.2018. iesniegumu Nr. SLP/1-7/18/357, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 15.10.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/4012, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 16.10.2018. 

iesniegumu Nr. SLP/1-7/18/365, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 16.10.2018. ar Nr. ANP/1-

42/18/4074, Pašvaldības aģentūras “SPODRA” 15.10.2018. iesniegumu Nr. SPO/1-5/18/137 “Par 

kurinātājiem un malku ēkai Uzvaras ielā 1, Alūksnē”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

15.10.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/4028, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Alūksnes novada  

domes 28.11.2013. noteikumu Nr. 3/2013 „Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 5.10. punktu,  

1. Ar 2018.gada 1.novembri izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr. 

476 „Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”: 

1.1. Liepnas vidusskolai (42.pielikums) 10. pozīcijas amatam – nakts auklim noteikt summēto 

darba laiku; 

1.2. Pašvaldības aģentūrai “SPODRA” (21.pielikums) 2018./2019.gada apkures sezonai 

struktūrvienībā “Ēku apsaimniekošana” izveidot jaunu amata vienību – kurinātājs, izsakot 

24.1 punktu šādā redakcijā: 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus                                           Dz.ADLERS 
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Amata nosaukums 

Amata saime, 
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24.1 Kurinātājs 

(sezonas, 

summētais darba 

laiks) 

13./III 8182 04 4 x [..] 3 [..] 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.385 

 

Par saistošo noteikumu Nr.16/2018 

„Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” 

izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 2. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 2. punktu un 46. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16/2018 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Par Alūksnes novada pašvaldības 

budžetu 2018.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 
 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/01.11/Saistosie_noteikumi_budzeta_grozijumi.pdf
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/01.11/Saistosie_noteikumi_budzeta_grozijumi.pdf
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/01.11/Saistosie_noteikumi_budzeta_grozijumi.pdf


 

lēmums satur ierobežotas pieejamības  

informāciju (personas kodi) 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.386 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma „Sudraba zīle” piešķiršanu 

 

 Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 28.03.2013. nolikuma Nr.3/2013 „Par 

Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem” 14. un 16. punktu un Alūksnes novada 

pašvaldības apbalvojuma „Sudraba zīle” pretendentu vērtēšanas komisijas 15.10.2018. 

sanāksmes lēmumu, 

 

piešķirt Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu „Sudraba zīle”: 

1. nominācijā „KULTŪRA” Marinai RAMANEI (personas kods [..]) – par 

nerimstošu enerģiju Alsviķu pagasta kultūras norišu organizēšanā, nozīmīgu 

devumu nozares attīstībā Alūksnes novadā, 

2. nominācijā „MEDICĪNA” Ausmai MININGAI (personas kods [..]) – par 

nozīmīgu profesionālu devumu Alūksnes novada iedzīvotāju veselības aprūpē 

un medicīnas profesijas prestiža celšanā, 

3. nominācijā „SABIEDRĪBA” Vizmai ORLOVSKAI (personas kods [..]) – par 

aktīvu un pašaizliedzīgu sabiedrisko darbību, sirdssiltumu un atbalstu 

līdzcilvēkiem, 

4. nominācijā “IZGLĪTĪBA” – Inai PEREVERTAILO (personas kods [..]) – par 

profesionalitāti un inovatīvu pieeju Alūksnes novada jauniešu muzikālajā 

izglītībā, 

5. nominācijā “TAUTSAIMNIECĪBA” – “Maizes kombināta” (nodokļu maksātāja 

reģistrācijas kods 90000777393) kolektīvam – par ilggadīgu darbu un noturīgu 

kvalitāti ražošanā, saglabājot un attīstot maizes cepšanas tradīciju Alūksnes 

novadā.  

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.387 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu fasādes atjaunošanai 

 

Izskatot SIA “Alūksnes nami” 01.10.2018. iesniegumu Nr. 1-9/883 “Par 

līdzfinansējumu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 01.10.2018. ar Nr. ANP/1-

42/18/3765, SIA “Alūksnes nami” 04.10.2018. iesniegumu Nr. 1-9/890 “Par līdzfinansējumu”, 

kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 04.10.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/3840, un veikto 

ieguldījuma aprēķinu proporcionāli dzīvokļa īpašuma domājamajai daļai  no kopīpašuma 

domājamajai daļai (Alūksnes pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 05.11.1999. 

izziņa Nr.171 un fasādes atjaunošanas aprēķins), 

ņemot vērā to, ka, Alūksnes novada pašvaldībai pieder 2 (divu) dzīvokļu īpašumi un 

kopīpašuma 815/3855 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Pils ielā 60, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 021 3121, 

pamatojoties uz Civillikuma 1068. panta pirmo daļu, 1069. panta pirmo daļu, 

1071. pantu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. panta pirmo daļu, 6. panta otrās daļas 

1. punkta d) apakšpunktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 10. panta pirmās daļas 1. un 

8. apakšpunktu, 13. panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 

21. panta pirmās daļas 2. un 27. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, 

 

1. Atzīt par nepieciešamiem izdevumus fasādes atjaunošanai, kas ieguldāmi Alūksnes 

novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā proporcionāli kopīpašuma 

815/3855 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas Pils ielā 60, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 021 3121.  

 

2. Piešķirt līdzfinansējumu SIA “Alūksnes nami”, reģistrācijas numurs 40003410625, 

fasādes atjaunošanai Pils ielā 60, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

3601 021 3121, 1 959,68 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit deviņu euro 

68 centu) apmērā. 

 

3. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2018. gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma „Nekustamā īpašuma nodoklis” plānu par 

1 960 EUR (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit euro). 

 

4. Minētos izdevumus attiecināt uz 06116 valdības funkciju kodu – Pašvaldības 

mājokļu (dzīvokļu) apsaimniekošana. 
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5. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

iekļaušanu nākamajos budžeta grozījumos.  

 

6. Kontroli par lēmuma izpildi un finansējuma izlietošanu uzdot veikt Alūksnes 

novada pašvaldības Īpašumu nodaļai. 

 

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.388 

 

Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes Tūrisma informācijas centram 
 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas 22.10.2018. 

iesniegumu “Par finansējuma pārdali”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 22.10.2018. 

ar Nr. ANP/1-47/18/4183, 

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) 6.2. punktu,  

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

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

 

1. Piešķirt finansējumu 4500,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro) apmērā Alūksnes 

Tūrisma informācijas centram Alūksnes stacijas bagāžas šķūņa pakalpojuma 

pieejamības nodrošināšanai. 

2. Lēmuma 1. punktā minēto finansējumu nodrošināt, veicot pārkārtojumus apstiprinātajā 

Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā no 082917 valdības funkciju 

koda “Arheoloģijas izpētes un pilsdrupu konservācijas un restaurācijas pasākumi” uz 

04731 valdības funkciju kodu “Alūksnes Tūrisma informācijas centrs”. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

iekļaušanu nākamajos budžeta grozījumos.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.389 

 

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) 1.4.punktu, 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) 24.1.punktu, 

Alūksnes novada domes 16.10.2018. lēmumu Nr.370 “Par projektu “Veselības veicināšanas  

pakalpojumu centra izveide”” (ārkārtas sēdes protokols Nr.13, 4.p.), Alūksnes novada 

pašvaldības atklātā konkursa “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Veselības 

veicināšanas pakalpojumu centrs”” (identifikācijas Nr. ANP2018/40) 10.10.2018. ziņojumu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. 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 Veselības veicināšanas pakalpojumu centra būvprojekta izstrāde ir Alūksnes 

novada pašvaldības investīciju projekts dokumentācijas izstrādei darbības programmas 

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

reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 

programmā” īstenojamā Alūksnes novada pašvaldības projekta “Veselības veicināšanas 

pakalpojumu centra izveide” ietvaros. 

 

2. Apstiprināt Veselības veicināšanas pakalpojumu centra būvprojekta izstrādes izmaksas 

bez autoruzraudzības izmaksām 116 160 EUR (viens simts sešpadsmit tūkstoši viens 

simts sešdesmit 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 investīciju projekta īstenošanai 

116 160 EUR (viens simts sešpadsmit tūkstoši viens simts sešdesmit euro) apmērā ar 

aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2020. gada marta līdz 2024. gada 

decembrim (ieskaitot). 

 

4. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 
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5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 2 lp. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/01.11/Aiznemumu_aprekins_VVPC_projektesana.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 25. oktobrī                                              sēdes protokols Nr. 14, 21. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.390 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem  

 

Izskatot Ziemeru pamatskolas 19.10.2018. iesniegumu Nr. ZIPSK/1-12/18/81 “Par 

nepieciešamā finansējuma apmēru apkures katlu iegādei un uzstādīšanai”, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 22.10.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/4192,  

ņemot vēra Izglītības attīstības programmā 2016.-2020. gadam, kas apstiprināta ar 

Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr.103 (sēdes protokols Nr. 5, 37. punkts), 

paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna 1.1.1. apakšpunktu, Alūksnes novada domes 

23.08.2018. lēmumu Nr. 315 “Par apkures katlu iegādi un uzstādīšanu Ziemeru pamatskolā” 

(sēdes protokols Nr. 10, 42. p.), 

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

pirmās daļas 4. 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. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 30 221,00 EUR 

(trīsdesmit tūkstoši divi simti divdesmit viena euro) apmērā Ziemeru pamatskolai 

apkures katlu iegādei un uzstādīšanai. 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 092320 valdības funkciju kodu – Ziemeru pamatskola. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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Par aizņēmumu projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 

2.kārta” 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), 1.3.punktu, 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), 6.3.punktu, 

Alūksnes novada domes 23.08.2018. lēmumu Nr.296 “Par projektu “Alūksnes pilsētas 

rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2.kārta” 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 2., 23. un 27.punktu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta 

pirmās daļas 1. un 2.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. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei 

atļauju Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases 

noteiktajiem aizņēmuma procentiem ERAF projekta “Alūksnes pilsētas 

rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2.kārta” īstenošanai līdz 

2 077 338,92 EUR (divi miljoni septiņdesmit septiņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit 

astoņi euro 92 centi) apmērā ar tā izņemšanu vidējā termiņā, ar aizņēmuma 

pamatsummas atmaksas termiņu no 2020.gada marta līdz 2042.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 6 lp. 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/01.11/Aiznemumu_aprekins_2018_gads_piecas_ielas_ERAF.xlsx


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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LĒMUMS IZSKATĪTS SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ 
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