Lēmums saturs ierobežotas pieejamības informāciju

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 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 2.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 126

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma [..], Alūksnē, Alūksnes novadā
atsavināšanu
Izskatot [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [..], Alūksnē, Alūksnes novadā,
dzīvokļa īpašuma [..], Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanas ierosinājumu, kas reģistrēts
Alūksnes novada pašvaldībā 01.03.2018. ar Nr. ANP/1-24/18/237 un 05.04.2018. ar Nr.
ANP/1-23/18/368,
pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas
2. punktu un otro daļu, 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo un piekto daļu, 8. panta
trešo daļu, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, 45. panta ceturto daļu,
1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli,
[..], Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 45,2 m² un ar to saistītām kopīpašuma
452/3903 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnes, un zemesgabala
nomas tiesības uz 99 gadiem proporcionāli kopīpašuma domājamajai daļai.
2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar dzīvokļa īpašuma tiesību
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, novērtēšanu un
atsavināšanas procesa veikšanu, sedz dzīvokļa īrniece [..]. Pēc dzīvokļa atsavināšanas
procesa pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus iekļaut dzīvokļa pirkuma līgumā
noteiktās cenas samaksā.
3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu [..], Alūksnē, Alūksnes
novadā, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniecei [..].
4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt
atsavināšanas komisijai.
Domes priekšsēdētājs

Īpašumu

A.DUKULIS

Lēmums saturs ierobežotas pieejamības informāciju

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 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 3.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 127

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma [..], Alūksnē, Alūksnes novadā
atsavināšanu
Izskatot [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [..], Alūksnē, Alūksnes novadā,
dzīvokļa īpašuma [..], Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanas ierosinājumu, kas reģistrēts
Alūksnes novada pašvaldībā 09.04.2018. ar Nr. ANP/1-23/18/376,
pamatojoties uz Civillikuma 927. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas
2. punktu un otro daļu, 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo un piekto daļu, 8. panta
trešo daļu, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, 45. panta ceturto daļu,
1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli,
[..], Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 35,7m² un ar to saistītām kopīpašuma
357/38756 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, un zemesgabala nomas tiesības
uz 99 gadiem proporcionāli kopīpašuma domājamajai daļai.
2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar dzīvokļa īpašuma tiesību
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, novērtēšanu un
atsavināšanas procesa veikšanu, sedz dzīvokļa īrniece [..]. Pēc dzīvokļa atsavināšanas
procesa pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus iekļaut dzīvokļa pirkuma līgumā
noteiktās cenas samaksā.
3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu [..], Alūksnē, Alūksnes
novadā, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniecei [..].
4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt
atsavināšanas komisijai.
Domes priekšsēdētājs

Īpašumu

A.DUKULIS

Lēmums saturs ierobežotas pieejamības informāciju

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 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 4.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 128

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma [..], Alūksnē, Alūksnes novadā
atsavināšanu
Izskatot [..], personas kods [..], dzīvokļa īpašuma [..], Alūksnē, Alūksnes novadā
atsavināšanas ierosinājumu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 03.04.2018. ar Nr.
ANP/1-23/18/345,
pamatojoties uz Civillikuma 927. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas
2. punktu un otro daļu, 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo un piekto daļu, 8. panta
trešo daļu, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, 45. panta ceturto daļu,
ņemot vērā Latvijas Republikas Vidzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Mārītes
RATENIECES apliecinātu 12.04.2018. piekrišanu Nr.780,
1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli,
[..], Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 51,3m² un ar to saistītām kopīpašuma
513/5847 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un šķūņa.
2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar dzīvokļa īpašuma tiesību
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, novērtēšanu un
atsavināšanas procesa veikšanu, sedz dzīvokļa īrniece [..]. Pēc dzīvokļa atsavināšanas
procesa pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus iekļaut dzīvokļa pirkuma līgumā
noteiktajā cenā.
3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu [..], Alūksnē, Alūksnes
novadā, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniecei [..].
4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt
atsavināšanas komisijai.
Domes priekšsēdētājs

Īpašumu

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 5.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 129

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Smiltis” - 1,
Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 05.02.2018.
iesniegumu Nr. 1-9/67 “Par dzīvokli Smiltis 1, Annā, Alūksnes novadā”, kas saņemts un
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.02.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/534,
secinot to, ka nepieciešamie izdevumi, lai savestu dzīvošanai kārtībā dzīvokli “Smiltis”
- 1, Annas pagastā, Alūksnes novadā, bet vēlāk arī administrēšanas un uzturēšanas izdevumi,
nav samērojami ar īpašuma faktisko vērtību un izmantošanas iespējām,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 4. panta otro daļu, 5. panta pirmo un
piekto daļu, 8. panta trešo daļu,
1. Atzīt, ka Alūksnes novada pašvaldības dzīvoklis „Smiltis” – 1, Annas pagastā, Alūksnes
novadā nav derīgs dzīvošanai.
2. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli
„Smiltis” - 1, Annas pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 38,6m² un ar to
saistītām kopīpašuma 386/5875 domājamām daļām no ēkas.
3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu „Smiltis” – 1, Annas
pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3644 004 0073 005 004.
4. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
5. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt
atsavināšanas komisijai.
Domes priekšsēdētājs

Īpašumu

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 6.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 130

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Lejas” - 1, Jaunalūksnes
pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 03.04.2018.
iesniegumu Nr. 1-9/560 “Par dzīvokli Lejas 1, Visikumā, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes
novadā”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 03.04.2018. ar Nr. ANP/142/18/1360,
secinot to, ka nepieciešamie izdevumi, lai savestu dzīvošanai kārtībā dzīvokli “Lejas” 1, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, bet vēlāk arī administrēšanas un uzturēšanas
izdevumi, nav samērojami ar īpašuma faktisko vērtību un izmantošanas iespējām,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 4. panta otro daļu, 5. panta pirmo un
piekto daļu, 8. panta trešo daļu,
1. Atzīt, ka Alūksnes novada pašvaldības dzīvoklis „Lejas” – 1, Jaunalūksnes pagastā,
Alūksnes novadā nav derīgs dzīvošanai.
2. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli
„Lejas” - 1, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 42,4 m² un ar to
saistītām kopīpašuma 424/5265 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un
palīgēkām.
3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu „Lejas” – 1, Jaunalūksnes
pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3656 006 0090 001 001.
4. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
5. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt
atsavināšanas komisijai.
Domes priekšsēdētājs

Īpašumu

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 7.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 131

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Straumes”, Jaunannā,
Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 4. panta otro daļu, 5. panta pirmo
daļu, 8. panta otro daļu,
ņemot vērā Jaunannas pagasta pārvaldes 04.04.2018. iesniegumu Nr. JNPP/1-5/18/6
„Par nekustamā īpašuma “Straumes” atsavināšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
05.04.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/1428, kurā Jaunannas pagasta pārvalde ierosina atsavināt
pašvaldības nekustamo īpašumu “Straumes”, Jaunannas pagastā, jo tas nav nepieciešams
pašvaldības funkciju veikšanai,
1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Straumes”,
Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3658 002 0250.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 8.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 132

Par cirsmu “Vārpas 8” un “Ezeriņi”, Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
Izskatot pašvaldības aģentūras “SPODRA” direktora G.KOZILĀNA 27.03.2018.
iesniegumu par cirsmu atsavināšanu izsolē, kas 28.03.2018. saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/18/1313, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 19. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta
otro daļu, 4. panta otro daļu, 6. panta otro daļu, 8. panta ceturto un piekto daļu, ņemot vērā
“Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plānu 2015. - 2019. gadam”,
1.

Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu - cirsmas īpašumā
“Vārpas 8”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3644 004 0280
un “Ezeriņi”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3644 004 0072
(turpmāk tekstā - cirsmas), atsavinot vienā izsoles paketē ar kopējo pārdodamo koku
apjomu 290,38 m³:
1.1.Cirsmu galveno cirti - kailcirti, “Vārpās 8”, Annas pagastā, Alūksnes novadā,
īpašuma kadastra Nr.3644 004 0280 (platība 1,62 ha, 1. kvartāla nogabalā Nr.1);
1.2.Cirsmu krājas kopšanas cirti, “Vārpās 8”, Annas pagastā, Alūksnes novadā,
īpašuma kadastra Nr.3644 004 0280 (platība 0,24 ha, 1. kvartāla nogabalā Nr.2);
1.3.Cirsmu krājas kopšanas cirti, “Ezeriņos”, Annas pagastā, Alūksnes novadā,
īpašuma kadastra Nr.3644 004 0072 (platība 0,70 ha, 1. kvartāla nogabalā Nr.1);
1.4.Cirsmu sanitāro cirti, “Ezeriņos”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma
kadastra Nr.3644 004 0072 (platība 0,80 ha, 1. kvartāla nogabalā Nr.2).

2.

Uzdot Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt atsavināmās kustamās mantas cirsmu novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus un rīkot izsoli.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 9.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 133

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta
pirmās daļas 19. un 27. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro
daļu, 4. panta otro daļu, 6. panta otro daļu,
1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu:
1.1. 4 (četrus) ūdens velosipēdus T4;
1.2. 3 (trīs) laivas Pella Nova;
1.3. 2 (divus) divvietīgus kajakus Vista Standart;
1.4. 2 (divus) vienvietīgus kajakus Carolina 12 Expedition.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Uzdot Īpašumu atsavināšanas komisijai veikt mantas novērtēšanu, noteikt nosacīto cenu
un organizēt tās izsoli.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 10.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 134

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Gundegas”, Jaunannas pagastā,
Alūksnes novadā nojaukšanu
Nekustamais īpašums “Gundegas”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra
numurs 3658 504 0001, saskaņā ar Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Jaunannas
pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.178 I. daļas 1.iedaļas ierakstiem, sastāv no zemes
vienības, kadastra apzīmējums 3658 004 0014, kas pieder fiziskai personai, un divstāvu
dzīvojamās ēkas ar divpadsmit dzīvokļu īpašumiem, kadastra apzīmējums 3658 004 0014 001,
un divām palīgēkām, kadastra apzīmējumi 3658 004 0014 002, 3658 004 0014 003, un ir
Alūksnes novada pašvaldības īpašums.
Uz šo brīdi, ieskatoties Valsts zemes dienesta kadastra datu bāzē, īpašuma kadastrālā
vērtība ir 11 346,62 EUR, pēc pašvaldības Grāmatvedības datiem būvju bilances vērtība uz
01.04.2018. ir 7887,32 EUR.
Pieņemot lēmumu, novada dome ņem vērā 2013. gada 26. jūnijā sertificēta būvinženiera
IK Āres PILDA sniegto dzīvojamās mājas “Gundegas”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā
tehniskās apsekošanas atzinumu, secinot, ka nepieciešamie līdzekļi atzinumā minētās ēkas
daļas atjaunošanai nav samērojami ar īpašuma faktisko vērtību un izmantošanas iespējām,
Tautsaimniecības komitejas 18.12.2017. lēmumu (protokols Nr.11, 9.p.) un Finanšu komitejas
21.12.2017. lēmumu (protokols Nr.14, 29. p.).
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta
otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu,
1. Nojaukt Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – divstāvu dzīvojamo ēku
un palīgēkas “Gundegas”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējumi
3658 004 0014 001, 3658 004 0014 002, 3658 004 0014 003.
2. Uzdot Īpašumu nodaļai sagatavot dokumentus būvju nojaukšanai un informēt Finanšu
komiteju par nepieciešamo finansējumu.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmums
Nr. 468 “Par dzīvojamās mājas daļas nojaukšanu nekustamajā īpašumā “Gundegas”,
Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā”.
Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 135

Par būvju nekustamajā īpašumā “Krejotava”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes
novadā nojaukšanu
13.04.2018. Alūksnes novada pašvaldībā saņemts un ar Nr. ANP/1-42/18/1530
reģistrēts Būvvaldes 13.04.2018. atzinums Nr. BUV/3-11/18/31 par būves pārbaudi.
Būvinspektors ir apsekojis nekustamo īpašumu “Krejotava”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā,
Alūksnes novadā, un konstatējis, ka teritorijā atrodas neapsaimniekotas nedzīvojamās ēkas:
piena punkts (3696 005 0249 001) un šķūnis (3696 005 0249 002), to piederība nav noskaidrota.
Pamestas kapitāla rakstura būves, kurām būtiski bojātas nesošās un norobežojošās
konstrukcijas. Netiek ievērotas būves uzturēšanai izvirzītās prasības, konstrukcijas ir
zaudējušas mehānisko stiprību un stabilitāti. Netiek nodrošinātas Būvniecības likuma 9.panta
otrajā daļā noteiktās būtiskās būvei izvirzāmās prasības. Ēkas ir cilvēku drošību apdraudošas,
tām ir brīva piekļuve un tās robežojas ar publisku ārtelpu. Ēka – piena punkts ir grūstoša, kas
var brukt jebkurā brīdī. Detalizētāka informācija par būvi noteikta Būvvaldes 13.03.2015.
vēstulē Nr. BUV/3-1/15/30. Ēka – šķūnis ir laukakmeņa mūra konstrukcijās (ārsienas ar
izdrupumiem), bez jumta konstrukcijas un seguma. Brūkošās ēkas atrodas Māriņkalna ciema
teritorijas centrā, tautas nama tuvumā, kā arī valsts vietējā nozīmes autoceļa V384 Ziemeri –
Māriņkalns aizsargjoslā, daļēji ietilpst valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa - Kalnmeijeru
senkapi (Nr.230) aizsargjoslas zonā. Netiek ievērotas 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu
Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 158.1. un 158.2.punktu prasības.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem
datiem zemesgabala “Krejotava”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra
apzīmējums 3696 005 0249, tiesiskais valdītājs ir Alūksnes novada pašvaldība. Kadastra
informācijas sistēmā ir reģistrētas šādas uz zemesgabala esošas būves: piena punkts, kadastra
apzīmējums 3696 005 0249 001, un šķūnis, kadastra apzīmējums 3696 005 0249 002. Kadastra
informācijas sistēmā nav reģistrētas minēto Būvju īpašuma tiesības un zemesgabala lietošanas
tiesības. Iepriekš minētās Būves nav ierakstītas zemesgrāmatā. Līdz ar to valsts nekustamo
īpašumu reģistros nav reģistrētas Būvju īpašuma un/vai lietošanas tiesības.
Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2016.gada 3.maija lēmumā Nr.
SKA-849/2016 noteikts, ka valsts pārvaldes pienākums reaģēt uz sabiedrības un vides
apdraudējumu saglabājas arī gadījumos, kad nav precīzi noskaidrotas apdraudējumu radošās
būves īpašumtiesības. Līdz ar to arī konkrētajā gadījumā Alūksnes novada pašvaldības
pienākums ir reaģēt uz sabiedrības iespējamo apdraudējumu, pat ja no publiskajiem reģistriem
precīzi nav izsecināma būvju piederība. Turklāt vērtējot Būvniecības likuma 21.panta devīto

daļu kopsakarā ar Būvniecības likuma 2.pantu, 19.panta pirmo daļu un 21.panta desmito daļu,
secināms, ka Būvniecības likuma ietvaros nav izšķirošas nozīmes tam, vai būvju piederība ir
reģistrēta valsts vestajos nekustamo īpašumu reģistros (zemesgrāmatā vai nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā). Jautājums par sagruvušu vai bīstamu būvju sakārtošanu
vai nojaukšanu ir risināms nekavējoties, lai sasniegtu leģitīmos mērķus - nodrošinātu
sabiedrības drošību un citu cilvēku tiesību aizsardzību.
Būvniecības likuma 21.panta devītā un desmitā daļa paredz, ka, atkarībā no konkrētās
lietas apstākļiem, leģitīmā mērķa labad ir pieļaujama būvju sakārtošana vai nojaukšana. No
Būvniecības likuma 1.panta 6.punkta izriet, ka būves konservācija (sakārtošana) ir piemērots
līdzeklis, lai nodrošinātu, ka būves konstrukcijas nenonāk cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi
bīstamā stāvoklī. Izvērtējot visu iepriekš minēto informāciju, Alūksnes novada dome secina, ka
Būves jau ilgstoši atrodas tādā stāvoklī, kas ir bīstams cilvēku dzīvībai, veselībai un videi. Tādēļ
Alūksnes novada dome atzīst, ka piemērots līdzeklis Būvniecības likuma 21.panta devītajā daļā
minēto leģitīmo mērķu sasniegšanai ir būvju nojaukšana.
Pieņemot lēmumu, novada dome ņem vērā Tautsaimniecības komitejas 18.12.2017.
lēmumu (protokols Nr.11, 9.p.) un Finanšu komitejas 21.12.2017. lēmumu (protokols Nr.14,
29.p.).
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta
otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 2. un 14. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
Būvniecības likuma 9. panta 1. punktu, 19. panta pirmo daļu, 21. panta devīto un desmito daļu,
Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 158.1. un
158.2. apakšpunktu,
1. Konstatēt, ka būves, kas atrodas uz zemes gabala “Krejotava”, Māriņkalnā, Ziemera
pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējumi 3696 005 0249 001, 3696 005 0249 002
ir nonākušas tādā tehniskā stāvoklī, ka vienīgais risinājums, lai novērstu apdraudējumu
sabiedrības drošībai, cilvēku veselībai un dzīvībai, videi, ir iepriekš minēto būvju
nojaukšana.
2. Nojaukt būves nekustamajā īpašumā “Krejotava”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā,
Alūksnes novadā, kadastra apzīmējumi 3696 005 0249 001, 3696 005 0249 002.
3. Uzdot Īpašumu nodaļai sagatavot dokumentus būvju nojaukšanai, un informēt Finanšu
komiteju par nepieciešamo finansējumu.
4. Lēmumu, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās, var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV- 4201.
Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr. 5, 12.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 136
Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu

Izskatot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas [..], Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas [..] 11.04.2018. iesniegumu par dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašumu īpašniekiem, kas saņemts un reģistrēts
Alūksnes novada pašvaldībā 12.04.2018. ar Nr. ANP/1-24/18/403,
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 divu stāvu dzīvojamās ēkas ar četriem dzīvokļu īpašumiem (kadastra apzīmējums
3656 006 0003 005), un palīgēkas (kadastra apzīmējums 3656 006 0003 006), turpmāk
– dzīvojamā māja, [..], Jaunalūksnes pagastā, 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 12.05.2018. organizēt un nodot ar nodošanas pieņemšanas aktu šī lēmuma 1.punktā minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu
īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.
Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr. 5, 13.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS 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
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2., 4., un 6. punktā
noteikto funkciju īstenošanas nepieciešamību un Alūksnes novada domes 30.06.2016. lēmumu
Nr.218 “Par grozījumu Alūksnes novada domes 23.04.2015. lēmumā Nr.149 “Par atbalstu
sporta kompleksa tehniskās dokumentācijas izstrādei””, kā arī Alūksnes novada pašvaldības
27.08.2015. saistošo noteikumu Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (turpmāk –
Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam) Alūksnes pilsētas funkcionālā
zonējuma karti, nekustamam īpašumam Jāņkalna iela 17A (kadastra numurs 3601 019 2918),
Alūksne, Alūksnes novads, nepieciešams mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu no Dabas un
apstādījumu teritorijas (DA) uz Jauktas centra apbūves teritoriju (JC).
Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 06.04.2018. lēmumu
Nr. ZK/1-8.11/18/100, nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A (kadastra numurs
3601 019 2918), Alūksne, Alūksnes novads, tiek pievienots nekustamais īpašums Jāņkalna iela
13 (kadastra numurs 3601 019 2917), Alūksne, Alūksnes novads, kā rezultātā, nekustamais
īpašums Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes novads, sastāv no divām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 3601 019 2917 un 3601 019 2918.
Saskaņā ar Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumiem 3601 019 2917 un 3601 019 2918 atrodas Dabas un apstādījumu
Teritorijā (DA), kur, atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, publiskā
apbūve neatbilst galvenajai atļautajai teritorijas izmantošanai.
Plānoto attīstības ieceri iespējams īstenot, izstrādājot lokālplānojumu, kurā zemes
vienībām maināms funkcionālais zonējums no Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) uz
Jauktas centra apbūves teritoriju (JA) un, saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 13.aprīļa
noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”
3. pielikumu, precizējami publiskās apbūves teritorijas izmantošanas veidi.

Pamatojoties uz “Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 23. panta ceturto daļu un
24. pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75. un 76. punktu, kā arī saskaņā ar Alūksnes
novada pašvaldības teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam 850. punktu:
1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A
(kadastra numurs 3601 019 2918), Alūksne, Alūksnes novads.
2. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu saskaņā ar 1. pielikumu.
3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības
Plānošanas un attīstības nodaļas teritorijas plānotāju Madaru ZIŅĢI-BUMBURI.
4. Paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības tīmekļa
vietnē www.aluksne.lv un pašvaldības laikrakstā “Alūksnes Novada Vēstis”.
5. Lēmumu divu nedēļu laikā nosūtīt Vidzemes plānošanas reģionam, Latvijas
Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kā arī darba
uzdevumā minētajām institūcijām.
6. Izstrādes vadītājam lēmumu par lokālplānojuma iztrādes uzsākšanu ievietot
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā TAPIS.
Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr. 5, 14.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 138

Par Alūksnes pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pamatgājienu pilnveidošanas apraksta
apstiprināšanu
Pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 6. pantu un 12. panta septīto daļu,
Ministru kabineta 24.07.2012. noteikumu Nr. 497 “Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” 2., 5.,
19. un 30. punktu,
ņemot vērā Alūksnes novada domes 28.09.2017. lēmumu Nr. 343 “Par Alūksnes novada
vietējo ģeodēzisko tīklu” (sēdes protokols Nr. 14, 11. punkts),
Apstiprināt SIA “Ģeodēzists” 2018. gadā izstrādāto Alūksnes pilsētas vietējā
ģeodēziskā tīkla pamatgājienu pilnveidošanas aprakstu.
Pielikumā:
1. Alūksnes pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pamatgājienu pilnveidošanas apraksts uz
36 lapām (ar 7 pielikumiem);
2. Alūksnes pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pamatgājienu pilnveidošanas izmaksu
aprēķins uz 10 lapām.
Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr. 5, 15.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 139

Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.01.2018. lēmumā Nr. 16 “Par projektu “Ilgāja
ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene””
Izskatot Veclaicenes pagasta pārvaldes 05.04.2018. iesniegumu Nr. VPP/1-5/18/21 “Par
papildus līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana
Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene””, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 05.04.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/1421,
ņemot vērā Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 01.03.2018. sēdes protokola
Nr. 3 lēmumu § 2.2.4. “Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu
apvidū “Veclaicene””, Alūksnes novada domes 25.01.2018. lēmumu Nr. 16 “Par projektu
“Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene””
(sēdes protokols Nr. 1, 17.p),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta
pirmās daļas 23. punktu,
1. Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 25.01.2018. lēmumā Nr. 16 “Par projektu “Ilgāja
ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”” un izteikt
2. punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības projekta kopējās izmaksas 19250,35 EUR
(deviņpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit euro un 35 centi), ko sastāda Latvijas vides
aizsardzības fonda finansējums 13864,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit
četri euro) un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 5386,35 (pieci tūkstoši trīs simti
astoņdesmit seši euro un 35 centi)”.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 16.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 140

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 04.11.2016. lēmumā Nr.383 “Par projektu
“Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada
Jaunlaicenes ciemā””
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 10. punktu,
21. panta pirmās daļas 23. punktu, Reģionālās attīstības koordinācijas padomes 23.03.2016.
sēdes protokola Nr.1, 2. pielikuma 13. punktu, Ministru kabineta 01.06.2016. rīkojuma Nr.310
“Par 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” un
5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” plānoto finansējuma apmēru un
iznākuma rādītājiem otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai” pielikuma 1. punktu, Alūksnes
novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 1.3. punktu un Investīciju
plāna 2015.-2018. gadam 7.1. punktu,
1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 04.11.2016. lēmumā Nr. 383 “Par
projektu “Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada
Jaunlaicenes ciemā”” (turpmāk – lēmums) un izteikt lēmuma 2. un 3. punktu šādā redakcijā:
,,2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 507 001,97 EUR (pieci simti septiņi tūkstoši
viens euro un 97 centi), no kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 319
320,55 EUR (trīs simti deviņpadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit euro un 55 centi),
valsts budžeta dotācija 34 731,94 (trīsdesmit četri tūkstoši septiņi simti trīsdesmit viens
euro un 94 centi) un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 152 949,48 EUR
(viens simts piecdesmit divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit deviņi euro un 48 centi).
3. Līdzfinansējumu nodrošināt no Alūksnes novada pašvaldības 2016., 2017. un
2018. gada budžeta (aizdevuma) līdzekļiem.”
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
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Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 17.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 141

Par projektu “Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā”
Izskatot Zeltiņu pagasta pārvaldes 13.04.2018. iesniegumu Nr. ZPP/1-6/18/16, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 16.04.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/1542,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta
pirmās daļas 23. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā
Rīcības plāna 2015.-2017. gadam 7.2. un 7.3. punktu,
1. Iesniegt projekta “Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā” iesniegumu
Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk - LVAF) projektu konkursam valsts budžeta
programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās
organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas
“Multisektoriālie projekti” aktivitātē “Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides
stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 56 000,00 EUR (piecdesmit seši tūkstoši euro),
ko sastāda:
2.1. paredzamais LVAF finansējums 70% apmērā no kopējām izmaksām jeb
39 200,00 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši divi simti euro),
2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 30% apmērā no kopējām izmaksām jeb
16 800,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti euro).
3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
16 800,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti euro) apmērā no Alūksnes novada
pašvaldības 2018. un 2019. gada budžeta līdzekļiem.
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Zeltiņu pagasta pārvaldes vadītāju.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 18.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 142

Par projektu “Ģimene kā vērtība Alūksnes novadā”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta
pirmās daļas 23. punktu,
1.

Piedalīties Valsts reģionālās attīstības aģentūras rīkotajā Latvijas valsts budžeta
finansētajā mērķprogrammā “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām
sadarbībā ar NVO” ar projektu “Ģimene kā vērtība Alūksnes novadā” (turpmāk
tekstā – projekts).

2.

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības indikatīvās kopējās izmaksas projektā
29 000 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši euro), no kurām valsts budžeta finansējums
indikatīvi 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši euro) un Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējums indikatīvi 9 000 EUR (deviņi tūkstoši euro).

3.

Projekta atbalsta gadījumā, Alūksnes novada pašvaldības priekšfinansējumu un
līdzfinansējumu nodrošināt no 2018. gada budžeta līdzekļiem.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 19.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 143

Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011. - 2017. Investīciju plāna 2015. 2018. gadam aktualizēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 22. panta trešo daļu un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu,
Apstiprināt aktualizēto Alūksnes novada attīstības programmas 2011. - 2017. Investīciju
plānu 2015. - 2018. gadam pielikumā uz 41 lp.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS
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Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 20.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 144

Par Alūksnes novada pašvaldības delegātiem
biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” 29. kongresā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta ievaddaļu un biedrības “Latvijas
Pašvaldību savienība” statūtu 6.5. punktu,
Pilnvarot Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku Aivaru FOMINU,
kā Alūksnes novada pašvaldības domes pilnvarotam deputātam kopā ar pašvaldības domes
priekšsēdētāju Arturu DUKULI piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības 29. kongresā.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 21.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 145

Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu
Ņemot vērā nepieciešamību pēc jauniem speciālistiem Alūksnes novadā,
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11. panta trešo
daļu,
Noteikt pašvaldības dzīvoklim Torņa ielā 13 – 16, Alūksnē, Alūksnes novadā
speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 22.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 146

Par saistošo noteikumu Nr. 7/2018
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā” izdošanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. pantu, 6. panta otro daļu, 7. panta sesto daļu, 14. panta pirmās
daļas 6. punktu, 15. pantu, 17. panta otro daļu, 21.1 panta otro daļu, 21.2 panta otro daļu,
24. panta pirmo daļu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
5. panta ceturto daļu, 6. pantu, 8. pantu, 9. panta ceturto daļu, 10. panta otro daļu,
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Alūksnes novadā” un to paskaidrojuma rakstu.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Lēmuma projektā norādītais personas kods
ir informācija, kura nav publiskojama

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
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Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 23.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 147
Par Sociālo lietu pārvaldes vadītāja amatu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu,
ņemot vērā Sociālo lietu pārvaldes vadītāja amata pretendentu izvērtēšanas komisijas
16.04.2018. sēdes lēmumu,
1. Par Sociālo lietu pārvaldes vadītāju iecelt Eviju ŠVALBI, personas kods [..].
2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.jūnijā.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 24.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 148

Par grozījumiem Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas nolikumā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Izglītības
likuma 22. panta pirmo daļu,
izdarīt Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas nolikumā, apstiprināts ar Alūksnes
novada domes 24.05.2012. lēmumu Nr.200 ,,Par Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas
nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 9, 31. punkts), šādus grozījumus:
1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
,,4. Skolas juridiskā adrese: Centra iela 5, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes
novads, LV- 4340. Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana tiek realizēta:
4.1. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas Alsviķu mācību punktā, adrese:
“Strautiņu pamatskola”, Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads LV- 4333;
4.2. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas Liepnas mācību punktā, adrese:
“Liepnas vidusskola”, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads LV- 4354;
4.3.Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas Malienas mācību punktā, adrese:
“Brenci 7”, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV- 4359.”
2. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:
“11. Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas:
11.1. Pamatizglītības programma, kods 21011111;
11.2. Vispārējās pirmskolas izglītības programma, kods 01011111;
11.3. Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle, programmas kods 20V212011,
10V21201;
11.4. Stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle, programmas kods 20V212021,
10V21202;
11.5. Stīgu instrumentu spēle – kokles spēle, programmas kods 20V212021,
10V21202;
11.6. Pūšaminstrumentu spēle – trompetes spēle, programmas kods 20V212031,
10V21203;
11.7. Vizuāli plastiskā māksla, programmas kods 20V211001;
11.8. Pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle, programmas kods 10V21203;
11.9. Sitaminstrumentu spēle, programmas kods 10V21204
11.10. Sitaminstrumentu spēle, programmas kods 20V212041;

11.11. Pūšaminstrumentu spēle - flautas spēle, programmas kods 20V212031;
11.12. Stīgu instrumentu spēle – ģitāras spēle, programmas kods 20V2120121.”
3. Izteikt 55. punktu šādā redakcijā:
“55. Skolas manta ir Alūksnes novada pašvaldības īpašums, kas atrodas Skolas
valdījumā un atbildībā. Skolas valdījumā un apsaimniekošanā ir nodots Alūksnes novada
pašvaldības nekustamais īpašums, adrese: Centra iela 5, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes
novads, kadastra Nr. 3658 002 0248.”
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA
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Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 25.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 149

Par Ziemeru pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Izglītības
likuma 22. panta pirmo daļu, Alūksnes novada pašvaldības nolikuma 22.29. punktu,
1. Apstiprināt Ziemeru pamatskolas nolikumu (pielikumā uz 6 lapām).
2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS
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Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr.5, 26.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 150

Par Alūksnes pilsētas sākumskolas maksas pakalpojumiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta a)
apakšpunktu, Pievienotās vērtības likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktu, Izglītības likuma
59. panta ceturtās daļas 2. punktu un Alūksnes pilsētas sākumskolas nolikuma (apstiprināts ar
Alūksnes novada domes 15.10.2009. lēmumu Nr. 280 “Par Alūksnes pilsētas sākumskolas
nolikuma apstiprināšanu”, sēdes protokols Nr. 10, 38. punkts) 49. punktu,
1. Apstiprināt Alūksnes pilsētas sākumskolas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi:
Nr.p.k.

Pakalpojuma
nosaukums

Vienība

Platība
m²

1.

Mācību klases
noma
Sporta zāles noma

1 stunda

55,4

Maksa par
pakalpojumu
bez PVN
EUR
1,53

1 stunda

226,6

6,27

2.

PVN (saskaņā ar
spēkā esošajiem
normatīvajiem
aktiem)
piemēro
piemēro

2. Lēmums stājās spēkā 2018. gada 1. maijā.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Alūksnes novada domes 24.10.2013.
lēmums Nr. 501 “Par Alūksnes pilsētas sākumskolas maksas pakalpojumu” (sēdes
protokols Nr.19, 30. p.) un Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmuma Nr. 423
“Par Alūksnes novada pašvaldības sporta zālēs, laukumos un citās sporta būvēs
sniegtajiem maksas pakalpojumiem” pielikuma 1.1. apakšpunkts.
Domes priekšsēdētājs
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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 26. aprīlī

sēdes protokols Nr.5, 27.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.151

Par īslaicīgas nomas maksas noteikšanu Mārkalnes pagastā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „b”
apakšpunktu, Alūksnes novada pašvaldības noteikumu Nr. 3/2014 „Par kārtību, kādā tiek
atsavināti un iznomāti pašvaldības nekustāmie īpašumi” 18. punktu un 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,
1.

Apstiprināt maksu par īslaicīgu nomu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā
“Pagastmāja”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, valsts akciju sabiedrībai “Latvijas
pasts” – 0,04 EUR/ 1 m2 stundā (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2.

Lēmuma izpildi nodrošināt Mārkalnes pagasta pārvaldei.

3.

Lēmums stājas spēkā 2018. gada 2. maijā.

4.

Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2016. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 152
“Par īslaicīgas nomas maksas noteikšanu Mārkalnes pagastā ” (sēdes protokols Nr. 8,
25.p.).

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 28.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 152

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem
Izskatot Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas 10.04.2018. iesniegumu
Nr. BJSS/1-17/18/52 “Par atbalstu sporta inventāra iegādei Pilssalas stadiona aprīkojumam”,
kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 10.04.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/1471,
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. punkta vidēja termiņa mērķi un 4. punkta
ilgtermiņa mērķi,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 6. punktu,
21. panta pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu,
Alūksnes novada pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr. 4/2010 „Kārtība, kādā tiek sadalīti
atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada administratīvajām teritorijām”
1.2. punktu,
1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 2 219,00 EUR (divi
tūkstoši divi simti deviņpadsmit euro) apmērā sporta inventāra iegādei mācību treniņu
nodarbību un vietējas nozīmes sacensību organizēšanai Pilssalas stadionā.
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 095310 valdības funkciju kodu – Alūksnes pilsētas
Bērnu un jaunatnes sporta skola.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Domes priekšsēdētājs
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LATVIJAS REPUBLIKA
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Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 29.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 153

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem
Izskatot Liepnas vidusskolas 10.04.2018. iesniegumu Nr. LVSK/1-11/18/50 “Par
finansējumu Liepnas vidusskolas internāta telpu remontam”, kas reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 10.04.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/1474,
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. punkta vidēja termiņa mērķi, Alūksnes novada
domes 22.02.2018. lēmuma Nr. 73 “Par Liepnas internātpamatskolas likvidāciju” (sēdes
protokols Nr.3, 31. punkts) 2. punktu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 7. 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 17 606,00 EUR
(septiņpadsmit tūkstoši seši simti seši euro) apmērā telpu remontam, lai nodrošinātu
internāta pakalpojumu Liepnas vidusskolā.
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 092260 valdības funkciju kodu – Liepnas
vidusskola.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA
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Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 30.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 154

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem
Izskatot Liepnas pagasta pārvaldes 11.04.2018. iesniegumu Nr. LPP/1-5/18/23 “Par
papildus finansējuma pieprasījumu ielu apgaismojuma atjaunošanai Liepnas ciemā”, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 11.04.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/1489,
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) 7.2. punkta vidēja termiņa mērķi,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. 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 5 999,00 EUR
(pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro) apmērā Liepnas ciema ielu
apgaismojuma atjaunošanai.
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 064009 valdības funkciju kodu – Ielu
apgaismojums Liepnas pagastā.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 31.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 155

Par aizņēmumu projekta „Pašvaldības autoceļu “Liepiņi – Jaunzemi”, “Siveci –
Darbnīcas” un “Darbnīcas – Līvāni” pārbūve Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā”
īstenošanai
Ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta 12.04.2018. vēstuli Nr. 07.3-11/18/58-e “Lēmums
par projekta iesnieguma apstiprināšanu”, kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā
12.04.2018. ar Nr. ANP/1-35/18/1517, Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumu Nr. 463
“Par projektu „Pašvaldības autoceļu “Liepiņi – Jaunzemi”, “Siveci - Darbnīcas” un “Darbnīcas
– Līvāni” pārbūve Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā” (sēdes protokols Nr.19, 8. punkts) un
nepieciešamību nodrošināt projekta līdzfinansēšanu un priekšfinansēšanu, un to, ka pašvaldības
autoceļi “Liepiņi – Jaunzemi”, “Siveci - Darbnīcas” un “Darbnīcas – Līvāni” 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 “Liepiņi – Jaunzemi”,
“Siveci – Darbnīcas” un “Darbnīcas – Līvāni” pārbūve Ilzenes pagastā, Alūksnes
novadā” īstenošanai līdz 151 541,98 EUR (viens simts piecdesmit viens tūkstotis pieci
simti četrdesmit viena euro un 98 centu) apmērā, tajā skaitā 2018. gadā 151 541,98 EUR
(viens simts piecdesmit viens tūkstotis pieci simti četrdesmit viens euro un 98 centi), ar
aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2019. gada jūnija līdz 2027. gada
martam (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

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 32.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 156

Par aizņēmumu projekta „Pašvaldības autoceļa “Lūkuži - Gotlupi – Nāzupi” pārbūves
1. kārta Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā” īstenošanai
Ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta 21.03.2018. vēstuli Nr. 07.3-11/18/299 “Lēmums
par projekta iesnieguma apstiprināšanu”, kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā
26.03.2018. ar Nr. ANP/1-35/18/1265, Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumu Nr. 462
“Par projektu „Pašvaldības autoceļa “Lūkuži – Gotlupi – Nāzupi” 1. kārtas pārbūve” (sēdes
protokols Nr.19, 7.punkts) un nepieciešamību nodrošināt projekta līdzfinansēšanu un
priekšfinansēšanu, un to, ka pašvaldības autoceļš “Lūkuži – Gotlupi – Nāzupi” 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 “Lūkuži – Gotlupi –
Nāzupi” pārbūves 1. kārta Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā” īstenošanai līdz
124 487,91 EUR (viens simts divdesmit četri tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņu
euro un 91 centa) apmērā, tajā skaitā 2018. gadā 124 487,91 EUR (viens simts
divdesmit četri tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi euro un 91 cents), 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
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LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 33.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 157

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 05.09.2017. lēmumā Nr.332 “Par investīcijas
projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai”
Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas 17.04.2018.
iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.04.2018. ar Nr. ANP/1-47/18/1589,
ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības
plāna 2015.-2017.gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu
Nr.16 (sēdes protokols Nr.2, 13.punkts) 6.4. un 7.1. punktu, Alūksnes novada attīstības
programmas 2011.-2017. aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2018. gadam, kas apstiprināts ar
Alūksnes novada domes 25.01.2018. lēmumu Nr. 6 (ārkārtas sēdes protokols Nr. 1, 7. punkts),
77.3. punktu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta
pirmās daļas 5. un 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, likuma „Par valsts
budžetu 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,
Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 05.09.2017. lēmumā Nr. 332 “Par
investīcijas projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai”:
1. Lēmuma 2. punktu izteikt jaunā redakcijā:
“2.Apstiprināt Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūves izmaksas 801 018,13 EUR
(astoņi simti viens tūkstotis astoņpadsmit euro un 13 centi) apmērā, tajā skaitā:
2.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmas
12.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” finansējums 150000,00 EUR
(viens simts piecdesmit tūkstoši euro) apmērā,
2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 36 433,10 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši
četri simti trīsdesmit trīs euro un 10 centu) apmērā;
2.3. valsts kases aizdevuma līdzekļi 614 585,03 EUR (seši simti četrpadsmit tūkstoši
pieci simti astoņdesmit piecu euro un 3 centu) apmērā.”
2. Lēmuma 3.punktu izteikt jaunā redakcijā:
“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 614 585,03 EUR (seši simti četrpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit

piecu euro un 3 centu) apmērā, tajā skaitā 2017. gadā 314 099,00 EUR (trīs simti
četrpadsmit tūkstoši deviņdesmit deviņi euro un 5 centi) un 2018. gadā 300 486,03 EUR
(trīs simti tūkstoši četri simti astoņdesmit sešu euro un 3 centu) apmērā, ar aizņēmuma
pamatsummas atmaksas termiņu no 2019. gada marta līdz 2028. gada decembrim
(ieskaitot).”
3. Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānoto grafiku izteikt jaunā redakcijā, saskaņā ar
pielikumu.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks (jaunā redakcijā) uz 3 lp.
Domes priekšsēdētājs
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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 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 34.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 158

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr. 476 „Par amata
vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”
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,
Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr. 476 „Par amata
vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”:

4./IA

9629 05

Mēnešalga, EUR

Dežurants/
garderobists

Darba slodze

12.1

Amata saime,
Profesiju
(apakšsaime), klasifikatora
līmenis
kods

Amatalga, EUR

Amata
nosaukums

Kategorija

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

1. Ar 2018. gada 1. maiju:
1.1. Jaunannas pagasta pārvaldei (10. pielikums) likvidēt amata vienību – apkopējs,
izslēdzot 6. pozīciju;
1.2. Alūksnes Kultūras centram (27. pielikums) izveidot jaunu amata vienību –
dežurants/garderobists, izsakot 12.1 punktu šādā redakcijā:

4

1

434,00

0,6

260,40

Ar 2018. gada 1. augustu Alūksnes novada pašvaldības Administrācijai
(1. pielikums):
2.1. likvidēt amata vienību – grāmatvedis – uzskaitvedis (Ilzene), izslēdzot
23. pozīciju,
2.2. likvidēt amata vienību – grāmatvedis – uzskaitvedis (Mālupe), izslēdzot
26. pozīciju,

2.

2.3. 29. pozīcijas amatam – grāmatvedis - uzskaitvedis (Ziemeri, Jaunlaicene)
amatalgas un mēnešalgas likmi “1003,00” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas
likmi “928,00”.
Domes priekšsēdētājs
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LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 35.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 159

Par saistošo noteikumu Nr.8/2018
„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. 8/2018 „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 priekšsēdētājs
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Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 36.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 160

Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu pavasara plūdu radīto zaudējumu
novēršanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta
pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu un 30. pantu,
Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr.1644 „Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta
programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus” 9. punktu, Alūksnes novada
domes 2015. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 1/2015 „Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un
ielu fonda pārvaldīšanas kārtība” (apstiprināta ar 29.01.2015. Alūksnes novada domes lēmumu
Nr. 12, protokols Nr. 2, 9. punkts) 8. punktu,
1. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 1095 EUR (viens tūkstotis deviņdesmit pieci
euro) apmērā Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Māras – Doktorāts”, Mālupes
pagastā pavasara plūdu izraisīto avārijas seku novēršanai, kas sastāda 30% no objektam
radīto zaudējumu apmēra.
2. Līdzfinansējumu pašvaldības autoceļa atjaunošanai 1095 EUR (viens tūkstotis
deviņdesmit pieci euro) apmērā izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu
uzkrājuma fonda.
3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu
pārkārtošanu nākamajos 2018. gada budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2018. gada 26. aprīlī

sēdes protokols Nr. 5, 37.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 161

Par Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu,
Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada pārskatu.
Pielikumā: Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada pārskats uz 182 lapām.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
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sēdes protokols Nr. 5, 38.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 162

Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Tirgotāju ielā 16 C, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas
projekta realizācijai
Izskatot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tirgotāju ielā 16C, Alūksnē, Alūksnes
novadā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„ALŪKSNES NAMI” 29.03.2018. un 19.04.2018. projekta pieteikumus, kas saņemti un
reģistrēti Alūksnes novada pašvaldībā 03.04.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/1362, 19.04.2018. ar
Nr. ANP/1-42/18/1616,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 27.11.2014. saistošo noteikumu Nr.24/2014
„Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”
15.punktu,
1. Atbalstīt projekta pieteikumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tirgotāju ielā 16C,
Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, piešķirot
līdzfinansējumu 1335,19 EUR (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit pieci euro un 19 centi)
apmērā.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar dzīvokļu īpašnieku
pilnvaroto personu - sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI”, reģistrācijas
numurs 40003410625.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā paziņošanas.
Domes priekšsēdētājs
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju
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Alūksnē
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sēdes protokols Nr.5, 39.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.163
Lēmums izskatīts sēdes slēgtajā daļā

