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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.367 

 

Par kopīga projekta realizāciju ar Aizsardzības ministriju 

 

Izskatot Aizsardzības ministrijas vēstuli Nr. MV-N/2398 “Par Pleskavas ielas, Alūksnē 

būvniecības 1.kārtu”, kas saņemta un reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 08.10.2018. ar 

Nr. ANP/1-2/18/3900,  

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

2015. – 2018. gadam  23.4. punktu, 

  

1. Atbalstīt sadarbību ar Aizsardzības ministriju kopīga projekta “Pleskavas ielas Alūksnē, 

Alūksnes novadā pārbūve (1.kārta)” realizēšanā. 
 

2. Veikt iepirkuma procedūru Pleskavas ielas, Alūksnē, Alūksnes novadā pārbūvei 

(1.kārta).  

 

3. Pēc iepirkumu procedūras informēt Alūksnes novada domi par nepieciešamo 

finansējuma apjomu.  

 

4. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētā projekta realizācijas termiņš ir 2018. – 2019.gads.  

 
 
Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.368 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.09.2018. lēmumā Nr. 363 “Par nekustamā 

īpašuma iegādi un aizņēmumu tā iegādei” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 21. panta 

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

daļas 10. 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 27.09.2018. lēmumā Nr. 363 “Par nekustamā 

īpašuma iegādi un aizņēmumu tā iegādei”: 

 

1. Papildināt lēmumu ar 1.1 punktu šādā redakcijā: 

“1.1 Noteikt, ka nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3601 031 5003, administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 3601 031 5003 001 un 

saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 3601 031 5003 002 Uzvaras ielā 1, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, iegāde ir Alūksnes novada pašvaldības prioritārais investīciju 

projekts.” 

2. Lēmuma 3. punktā tekstu “Eiropas Savienības fondu Darbības programmas “Izaugsme 

un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru 

bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 

integrācijas sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas 

Alūksnes novada pašvaldības projekta” aizstāt ar tekstu “Alūksnes novada pašvaldības 

prioritārā investīciju projekta”. 

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              A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.369 

 

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu 
 

Izskatot Annas pagasta pārvaldes 20.09.2018. iesniegumu Nr. ASPP/1-5/18/30, kas 

saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 20.09.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/3628, 

Kalncempju pagasta pārvaldes 19.09.2018. iesniegumu Nr. KPP/1.5/18/18, kas saņemts un 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 20.09.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/3629, Malienas pagasta 

pārvaldes 27.09.2018. iesniegumu Nr. MPP/1-5/18/46, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 27.09.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/3700, Alsviķu pagasta pārvaldes 

27.09.2018. iesniegumu Nr. APP/1.5/18/84, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 28.09.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/3737, Ilzenes pagasta pārvaldes 27.09.2018. 

iesniegumu Nr. IPP/1-5/18/82, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

28.09.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/3738, Zeltiņu pagasta pārvaldes 01.10.2018. iesniegumu 

Nr. ZPP/1-6/18/63, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 01.10.2018. ar 

Nr. ANP/1-33/18/3763, Mārkalnes pagasta pārvaldes 02.10.2018. iesniegumu Nr. MRPP/1-

5/18/36, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 02.10.2018. ar Nr. ANP/1-

33/18/3787, Pededzes pagasta pārvaldes 03.10.2018. iesniegumu Nr. PPP/1.5/18/47, kas 

saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 03.10.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/3798, 

Ziemera pagasta pārvaldes 05.10.2018. iesniegumu Nr. ZIPP/1-5/18/41, kas saņemts un 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 05.10.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/3866, Veclaicenes 

pagasta pārvaldes 10.10.2018. iesniegumu Nr. VPP/1-5/18/60, kas saņemts un reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 10.10.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/3950, 

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

Meliorācijas likuma 22.² panta pirmo daļu,  

Piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu šādiem 

novadgrāvjiem: 

1. Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatora, turpmāk – ŪSIK, kods 424723:23, 

Annas pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja attēlojumu shēmā; 

2. ŪSIK kods 424688:03, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar 

novadgrāvja attēlojumu shēmā; 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/17.10/USIK.pdf
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/17.10/USIK.pdf


3. ŪSIK kods 424731:42, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

4. ŪSIK kods 424691:64, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

5. ŪSIK kods 424691:69, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

6. ŪSIK kods 52629:168, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

7. ŪSIK kods 526261:09, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

8. ŪSIK kods 526271:32, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

9. ŪSIK kods 526271:30, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

10. ŪSIK kods 424961:09, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar 

novadgrāvja attēlojumu shēmā; 

11. ŪSIK kods 681473:01, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

12. ŪSIK kods 526452:27, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

13. ŪSIK kods 526411:102, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar 

novadgrāvja attēlojumu shēmā; 

14. ŪSIK kods 526411:110, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar 

novadgrāvja attēlojumu shēmā; 

15. ŪSIK kods 526411:113, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar 

novadgrāvja attēlojumu shēmā. 

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                       A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.370 

 

Par projektu “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide” 

Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības konkursa par zemes gabalu apbūves tiesībai 

Alūksnes novadā rezultātus un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas ievaddaļu,  

 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa 

“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām 

attīstības programmām” ietvaros īstenojamā Alūksnes novada pašvaldības projekta “Veselības 

veicināšanas pakalpojumu centra izveide” apbūves tiesības (veselības veicināšanas 

pakalpojumu centra ēkas un tas ekspluatēšanai nepieciešamo inženierbūvju projektēšanai un 

būvniecībai, teritorijas labiekārtošanai) realizēšanai pieņemt bezatlīdzības lietošanā nekustamā 

īpašuma “Jaunsētas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3696 008 0059, 

sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3696 008 0059 daļu 2,54 ha platībā, 

saskaņā ar shēmu pielikumā, kas var tikt precizēta veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu.   

 

 

Domes priekšsēdētājs                       A.DUKULIS 
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