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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.319 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 

 

 Izskatot Pededzes pagasta pārvaldes 29.08.2018. iesniegumu “Par nepieciešamā 

finansējuma apmēru”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 29.08.2018. ar Nr. ANP/1-

33/18/3337,  

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

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

Nr. 2, 13. punkts) 8.3. punktu, Alūksnes novada domes 31.05.2018. lēmumu Nr. 216 “Par 

Pededzes pagasta administratīvās ēkas jumta atjaunošanu” (sēdes protokols Nr. 7, 36. punkts), 

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

pirmās daļas 2. un 27. 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 30 345,00 EUR 

(trīsdesmit tūkstoši trīs simti četrdesmit piecu euro) apmērā Pededzes pagasta 

administratīvās ēkas “Krustceles”, Pededzē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā jumta 

atjaunošanai. 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 011311 valdības funkciju kodu – Pededzes pagasta 

pārvalde. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt  iepriekš minēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.320 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 23.08.2018. lēmumā Nr.304 “Par ēdināšanas 

pakalpojuma maksu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”” 

 

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” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) 

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

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

piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un 

administrēšanai” 30. punktu,  

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 23.08.2018. lēmumā Nr. 304 “Par ēdināšanas 

pakalpojuma maksu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte””, izsakot lēmuma 1.2. 

un 1.3. punktu šādā redakcijā: 

Nr.p.k. Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa PVN 

Pastāvīgā 

daļa (ēdiena 

sagatavošanas 

izmaksas) 

Mainīgā 

daļa 

(produktu 

izmaksas) 

Kopā 

1.2. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 

1.2.1. Brokastis 0,61 0,30 0,91 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 0,61 0,69 1,30 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 0,61 0,26 0,87 Nepiemēro 

 Kopā 1,83 1,25 3,08  

1.3. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 0,61 0,72 1,33 Nepiemēro 

 Kopā  0,61 0,72 1,33  

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.321 

 

Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu  

 

Izskatot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tirgotāju ielā 16C, Alūksnē, Alūksnes 

novadā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas [..] 23.08.2018. iesniegumu par dzīvojamās 

mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašumu īpašniekiem, kas saņemts un reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 23.08.2018. ar Nr. ANP/1-24/18/985,  

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 trīs stāvu dzīvojamās ēkas ar divpadsmit dzīvokļu īpašumiem (kadastra 

apzīmējums 3601 009 3513 001), palīgceltnes – šķūņa (kadastra apzīmējums 3601 009 

3513 002) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 3601 009 3513) 728 m² platībā, 

turpmāk – dzīvojamā māja, Tirgotāju ielā 16C, Alūksnē, Alūksnes novadā pārvaldīšanas 

tiesības ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai – [..], 

personas kods [..]. 

2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI”, reģistrācijas numurs 

40003410625, ne vēlāk kā līdz 21.09.2018. organizēt un nodot ar nodošanas - 

pieņemšanas aktu šī lēmuma 1.punktā minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu 

īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.  
 
   

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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Par izglītības iestāžu investīciju projektu un aizņēmumu tā īstenošanai 

 

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

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

Nr.16 (sēdes protokols Nr. 2, 13. punkts) 2.2. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 

2011.-2017. aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2018. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes 

novada domes  25.01.2018. lēmumu Nr. 6 (sēdes protokols Nr. 1, 7. punkts) 30. punktu, 

Alūksnes novada izglītības attīstības programmas 2016.-2020. gadam, kas apstiprināta ar 

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

paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna 1.1.4. punktu, Alūksnes novada domes 31.01.2018. 

lēmumu Nr. 41 “Par iepirkuma veikšanu” (ārkārtas sēdes protokols Nr. 2, 7. punkts), starp 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un Alūksnes novada pašvaldību 

27.07.2018. noslēgto sadarbības līgumu (Nr. ANP/1-45.3/18/114), 

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

pirmās daļas 4. un 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 Izglītības un sporta centra izveide ir Alūksnes novada pašvaldības izglītības 

iestāžu investīciju projekts. 

2. Apstiprināt Izglītības un sporta centra būvniecības indikatīvās izmaksas 

10 761 973 EUR (desmit miljoni septiņi simti sešdesmit viena tūkstoša deviņi simti 

septiņdesmit trīs euro) apmērā, tajā skaitā: 

2.1. būvprojekta izstrādes izmaksas 703 966 EUR (septiņi simti trīs tūkstoši deviņi 

simti sešdesmit seši euro), tajā skaitā Izglītības un sporta centra būvprojekta 

izstrādei piešķirtais valsts finansējums 300 000 EUR (trīs simti tūkstoši euro) 

apmērā, 

2.2. autoruzraudzības izmaksas 144 365 EUR (viens simts četrdesmit četri tūkstoši trīs 

simti sešdesmit pieci euro), 

2.3. būvdarbu izmaksas 9 913 642 EUR (deviņi miljoni deviņi simti trīspadsmit 

tūkstoši seši simti četrdesmit divi euro). 

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

Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases noteiktajiem 
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aizņēmuma procentiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu investīciju 

projekta (būvprojekta izstrādei) īstenošanai līdz 403 966,00 EUR (četri simti trīs 

tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši euro) ar tā izņemšanu vidējā termiņā, ar aizņēmuma 

pamatsummas atmaksas termiņu no 2020.gada septembra līdz 2025.gada jūnijam 

(ieskaitot). 

4. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 2 lp. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.323 

 

Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes 

novads, pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai 

  

 Saskaņā ar Alūksnes novada domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 137 “Par 

lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes 

uzsākšanu nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes novads, 

lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”, ir izstrādāts 

lokālplānojums nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A (kadastra numuru 3601 019 2918), 

Alūksne, Alūksnes novads. 

 Vides pārraudzības valsts birojs 24.07.2018. lēmumā Nr. 4-02/45 “Par stratēģiskās 

ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” nolemj – nepiemērot stratēģiskās 

ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru lokālplānojuma teritorijai. 

 Ņemot vērā augstāk minēto, sagatavotais lokālplānojums nekustamajam īpašumam 

Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes novads, nododams publiskai apspriešanai. 

 

 Pamatojoties uz “Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 4. pantu, Ministru kabineta 

14.10.2014. Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

82. punktu un Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības  līdzdalības 

kārtība attīstības plānošanas procesā” 10. punktu: 

1. Nodot nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes novads, 

izstrādāto lokālplānojuma pirmo redakciju publiskai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai. 

2. Paziņojumu par lokālplānojuma sabiedrisko apspriešanu publicēt pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.aluksne.lv un laikrakstā “Alūksnes Novada Vēstis”. 

3. Lokālplānojuma pirmo redakciju ievietot Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.aluksne.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā (TAPIS). 

4. Noteikt publiskās apspriešanas laiku no 10. septembra līdz 19. oktobrim. 

5. Publiskās apspriešanās sanāksmi organizēt Uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās 

(Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā, 2. stāvā) 9. oktobrī 

plkst. 17:30. 
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6.  Noteikt lokālplānojuma pirmās redakcijas izstādīšanas vietu un laiku: Alūksnes novada 

pašvaldības administratīvās ēkas 202. kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 8:00-17:00 un piektdienās plkst. 8:00-

16:30. 

 

Pielikumā: nekustamā īpašuma Jāņkalna iela 17A (kadastra numurs 3601 019 2918), Alūksne,  

       Alūksnes novads, lokālplānojuma pirmā redakcija. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.324 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 26. jūlija lēmumā Nr. 257 “Par 

lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, 

izstrādes uzsākšanu poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā, lokālplānojuma teritorijas 

robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”  

Pamatojoties uz Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra 29.08.2018. 

iesniegumu Nr. NOS/2018-5744, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta trešo daļu 

un 24. pantu,  

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 2018. gada 26. jūlija lēmumā Nr. 257 “Par 

lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes 

uzsākšanu poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba 

uzdevuma apstiprināšanu”, izsakot to jaunā redakcijā: 

 

“Izskatot Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra  iesniegumus 

11.06.2018. Nr. NOS/2018-3826 (saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 11.06.2018. un 

reģistrēts ar Nr. ANP/1-35/18/2329) un 29.08.2018. Nr. NOS/2018-5744 (saņemts Alūksnes 

novada pašvaldībā 29.08.2018. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-35/18/3338) par lokālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu plānotā poligona “Lāčusils” teritorijā, kas sastāv no nekustamajiem 

īpašumiem ”Lāčusils” (kadastra numurs 3642 008 0070), Alsviķu pagastā, “Silmalas” (kadastra 

numurs 3642 008 0031), Alsviķu pagastā, “Namdari” (kadastra numurs 3642 008 0072), 

Alsviķu pagastā, “Meža Strautiņi” (kadastra numurs 3642 008 0016), Alsviķu pagastā, 

“Jaunlāčusils” (kadastra numurs 3642 004 0095), Alsviķu pagastā, un “Jaunlāčusils” (kadastra 

numurs 3652 003 0142), Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, ar mērķi mainīt teritorijas 

funkcionālo zonējumu un izmantošanas nosacījumus, konstatēts: 

 nekustamie īpašumi “Lāčusils”, “Meža Strautiņi”, “Namdari”, “Silmalas”, Alsviķu 

pagastā, atrodas Latvijas valsts – Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas personā –

īpašumā, savukārt nekustamie īpašumi “Jaunlāčusils”, Alsviķu un Ilzenes pagastos, atrodas 

Latvijas valsts – Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas personā – īpašumā, ko apliecina 

Valsts vienotā zemesgrāmatu datubāze, 

 lokālplānojuma teritorija ir noteikta šādām zemes vienībām –  

Nr.1 
Kadastra 

apzīmējums 

Zemes 

vienības 

platība 

Nekustamais 

īpašums 

teritorijas 

daļa1 
 

1 3642 008 0070 63,55 ha “Lāčusils”,  A 90,88 ha 
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Alsviķu pagasts, 

Alūksnes novads 

2 3642 008 0075 2,33 ha 

“Silmalas”,  

Alsviķu pagasts, 

Alūksnes novads 

3 3642 008 0072 2,88 ha 

“Namdari”,  

Alsviķu pagasts, 

Alūksnes novads 

4 3642 008 0016 17,77 ha “Meža Strautiņi”, 

Alsviķu pagasts, 

Alūksnes novads 
5 3642 008 0015 4,35 ha 

6 3642 008 0048 665,27 ha “Jaunlāčusils”, 

Alsviķu pagasts, 

Alūksnes novads 
B 2387,43 ha 

7 3642 003 0011 915,69 ha 

8 3642 004 0063 309,58 ha 

9 3652 003 0137 496,89 ha 

“Jaunlāčusils”, 

Ilzenes pagasts, 

Alūksnes novads 

 Kopā: 2478,31 ha 
1 turpmāk tekstā, zemes vienības norādītas ar attiecīgu numuru vai teritorijas daļu 

 saskaņā ar spēkā esošo Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam 

Alsviķu pagasta funkcionālā zonējuma karti, zemes vienības Nr. 1, 6, 7, 8, 9 atrodas Mežu 

teritorijas (M) funkcionālajā zonā, zemes vienības Nr. 4, 5 atrodas gan Mežu teritorijas (M), 

gan Publiskās apbūves teritorijas (P) funkcionālajā zonā, ber zemes vienības Nr. 2, 3 atrodas 

Publiskās apbūves teritorijas (P) funkcionālajā zonā, 

 minētajā teritorijā plānoto attīstības ieceri iespējams īstenot, izstrādājot lokālplānojumu, 

kurā, zemes vienībām, kas atrodas teritorijas daļā A, esošā Mežu teritorija (M) maināma uz 

Publiskās apbūves teritoriju (P), ietverot jau esošo noteikto (atļauto) izmantošanu “Publiskās 

apbūves teritorija (P)”, un zemes vienības, kas atrodas teritorijas daļā B,  noteikt par Valsts 

nozīmes aizsardzības objektu teritoriju (TIN1), saglabājot esošo Mežu teritorijas (M) 

funkcionālo zonējumu, un, saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu 

Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 3. pielikumu, 

precizēt teritorijas izmantošanas veidus, 

 saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 13. panta trešo daļu, ja 

lokālplānojuma vai detālplānojuma ierosinātājs nav attiecīgā vietējā pašvaldība, to izstrādi un 

īstenošanu finansē ierosinātājs, par to noslēdzot līgumu ar vietējo pašvaldību. 

  

 Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23. panta ceturto daļu un 24. 

pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75., un 76. punktu, kā arī saskaņā ar Alūksnes 

novada pašvaldības 2015. gada 27. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2015 “Alūksnes 

novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi un grafiskā daļa”, ņemot vērā Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu 

centra iesniegumu: 

 

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi plānotā poligona “Lāčusils” teritorijai – zemes vienībām 

ar kadastra apzīmējumiem 3642 008 0070, 3642 008 0075, 3642 008 0072, 

3642 008 0016, 3642 008 0015,  3642 008 0048, 3642 003 0011, 3642 004 0063, kas 

atrodas Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, un 3652 003 0137, kas atrodas Ilzenes 

pagastā, Alūksnes novadā. 

2. Apstiprināt par lokālplānojuma izstrādes vadītāju Alūksnes novada pašvaldības 

teritorijas plānotāju Madaru ZIŅĢI-BUMBURI. 

3. Apstiprināt lokālplānojuma teritorijas robežu un darba uzdevumu (pielikums). 
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4. Slēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu ar Valsts aizsardzības militāro 

objektu un iepirkumu centru. 

5. Paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.aluksne.lv un pašvaldības laikrakstā “Alūksnes Novada Vēstis”. 

6. Lēmumu divu nedēļu laikā nosūtīt darba uzdevumā minētajām institūcijām. 

7. Izstrādes vadītājam lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietot Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā TAPIS. 

  

 

Pielikumā: darba uzdevums ar grafisko materiālu uz 4 lapām.” 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/07.09/Lacusils_grozijumi.docx



