
                   

 

 
 

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 28. jūnijā                                                                sēdes protokols Nr.8, 2.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 218 
 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

3642 005 0045 un 3642 005 0046, īpašumā “Upmalieši”, Alsviķu pagastā, Alūksnes 

novadā atsavināšanu 

 

 Izskatot […] 08.06.2018. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Upmalieši”, Alsviķu 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 08.06.2018. saņemts un reģistrēts novada 

pašvaldības kancelejā ar Nr. ANP/1-24/18/619, 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, ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības zemes lietu komisijas 

15.06.2018. lēmumu Nr. ZK/1-8.11/18/190,  

 

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

Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. […], sastāvā esošas divas 

neapbūvētas, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem […], par kurām Alsviķu pagasta pārvalde 31.08.2009. noslēgusi 

zemes nomas līgumu ar bijušo zemes lietotāju […], personas kods […]. 

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

izgatavošanu,  īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 

vienības atsavināšanas ierosinātājs […]. Pēc zemes vienību atsavināšanas procesa 

pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas 

samaksā.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – divas neapbūvētas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem […] un […], Alsviķu pagastā, Alūksnes 

novadā, pārdodot par brīvu cenu  […], personas kods […].   

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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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 28. jūnijā                                                                sēdes protokols Nr.8, 3.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 219 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3696 005 0132, “Zemgaļi”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu 

 

 Izskatot […] 11.06.2018. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Zemgaļi”, Ziemera 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 11.06.2018. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 

un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/18/625, 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 “Zemgaļi”, 

Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. […],  sastāvā esošo, neapbūvētu, 

Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

[…], par kuru  Ziemera pagasta pārvalde 28.01.2010. noslēgusi zemes nomas 

līgumu Nr.ZN04/2010 ar bijušo zemes lietotāju […], personas kods […].  

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

izgatavošanu, īpašuma 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 – neapbūvētu zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu […], Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot 

par brīvu cenu  […], personas kods[…] .   

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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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 28. jūnijā                                                                sēdes protokols Nr.8, 4.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 220 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3696 005 0074, “Zaļāsgravas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

 Izskatot […] 11.06.2018. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Zaļāsgravas”, Ziemera 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 11.06.2018. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 

un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/18/625, 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. Sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Zaļāsgravas”, Ziemera pagastā, 

Alūksnes novadā, kadastra Nr. […] sastāvā esošo, apbūvētu, Alūksnes novada 

pašvaldībai piederošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu […], par kuru  

Ziemera pagasta pārvalde 22.01.2013. noslēgusi zemes nomas līgumu Nr. ZIPP/1-

9/13/6 ar bijušā zemes lietotāja mantinieku […], personas kods […]. Uz zemes 

vienības atrodas nomnieka tiesiskajā valdījumā esošas  ēkas.  

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar  zemesgabala  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 […], Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot 

par brīvu cenu  […], personas kods […].   

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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Alūksnē 

2018. gada 28. jūnijā                                                                sēdes protokols Nr.8, 5.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 221 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3676 001 0113, “Mellīši 5”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu 

 

Izskatot  […] 11.06.2018. iesniegumu par zemesgabala “Mellīši 5”, Mārkalnes pagastā, 

Alūksnes novadā atsavināšanu,  kas 12.06.2018. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un 

reģistrēts novada pašvaldības kancelejā ar Nr. ANP/1-24/18/627, konstatējot, ka, uz zemes 

vienības atrodas […], personas kods […] piederoša būve, 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. Sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Mellīši 5”, Mārkalnes pagastā, 

Alūksnes novadā, kadastra Nr. […] sastāvā esošu, apbūvētu, Alūksnes novada 

pašvaldībai piederošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu […].  

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemesgabala 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 […], Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, 

pārdodot par brīvu cenu uz zemesgabala esošas, zemesgrāmatā ierakstītas būves 

īpašniekam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
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E-PASTS: dome@aluksne.lv 
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Alūksnē 

2018. gada 28. jūnijā                                                                sēdes protokols Nr.8, 6.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 222 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 40 – 14, Alūksnē, 

Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot […], personas kods […], deklarētā dzīvesvieta […], Alūksnē, Alūksnes 

novadā, atsavināšanas ierosinājumu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 05.06.2018. ar 

Nr. ANP/1-23/18/605,  

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 Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāra Mārītes RATENIECES 

22.05.2018. apliecinātu vienošanos, 

  

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli 

Pils  ielā 40 – 14, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 36,3m² un ar to 

saistītām kopīpašuma 363/26482 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. 
 

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar dzīvokļa īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, novērtēšanu un 

atsavināšanas procesa veikšanu, sedz dzīvokļa īrnieka ģimenes loceklis […]. Pēc 

dzīvokļa atsavināšanas procesa pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus iekļaut dzīvokļa 

pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā.  

 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu Pils ielā 40 – 14, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrnieka ģimenes loceklim.  

 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt   Īpašumu 

atsavināšanas komisijai. 

   
Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 
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2018. gada 28. jūnijā                                                                sēdes protokols Nr.8, 7.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 223 

 

Par dzīvojamās mājas „Dārziņi”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, 

dzīvokļa īpašumam Nr.25 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības 

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

75. panta ceturto daļu, Alūksnes rajona Jaunlaicenes pagasta paju sabiedrības “Jaunlaicene” 

31.07.1999. vienošanos Nr.173 starp paju sabiedrību un […] par dzīvokļa Nr.25 „Dārziņos”, 

Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā pirkšanu, 16.12.1999. maiņas līgumu,  un 

ņemot vērā […] 25.05.2018. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības 

kancelejā 25.05.2018. ar Nr. ANP/1-24/18/569, par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības,  

 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības […], personas kods […], zemesgabala „Dārziņi”, 

Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. […], 

pie dzīvokļa īpašuma Nr.25 piederošās kopīpašuma 500/21238 domājamās daļas. 

2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 500/21238 domājamo 

daļu nodošanu bez atlīdzības […] īpašumā tiek noslēgta viena mēneša laikā no 

lēmuma pieņemšanas dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS alu
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2018. gada 28. jūnijā                                                                sēdes protokols Nr.8, 8.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 224 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2017. gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu 

 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 

Publisko aģentūru likuma 27. panta otro un trešo daļu, 

 

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2017. gada publisko 

pārskatu (pielikumā uz 10 lapām). 

 

2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “ALJA” publicēt tās 2017. gada 

publisko pārskatu Alūksnes novada pašvaldības interneta mājaslapā www.aluksne.lv. 

 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/28.06/Alja_publiskais_parskats.doc
http://www.aluksne.lv/
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 225 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 72. pantu 

un Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem 

pārskatiem”, 

 

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada publisko pārskatu (pielikumā uz 

146 lapām). 

2. Ziņojumu par Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu publicēt Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” 

un Alūksnes novada pašvaldības laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/28.06/publiskais_parskats_2017.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 226 

 

Par noteikumu Nr. 3/2018 

“Par transportlīdzekļu iebraukšanu Alūksnes pilsētas teritorijās, kas apzīmētas ar 

aizlieguma zīmi Nr. 301 “Iebraukt aizliegts” un papildzīmi Nr. 849 “Pārējā 

papildinformācija”, kurā noteikts uzraksts “Izņemot ar Alūksnes novada pašvaldības 

atļauju”” apstiprināšanu 

 

 

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

pirmās daļas 2. un 5. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, 

 

Apstiprināt noteikumus Nr. 3/2018 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu Alūksnes 

pilsētas teritorijās, kas apzīmētas ar aizlieguma zīmi Nr. 301 “Iebraukt aizliegts” un 

papildzīmi Nr. 849 “Pārējā papildinformācija”, kurā noteikts uzraksts “Izņemot ar Alūksnes 

novada pašvaldības atļauju””. 
 
 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 227 

 

Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr. 11/2018 „Grozījumi Alūksnes 

novada domes 2010. gada 18. marta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 „Kārtība, kādā 

Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem” izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Ministra kabineta 

2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 371 „Braukšanas maksas atvieglojumi” 13. un 14. 

punktu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 11/2018 „Grozījumi Alūksnes novada domes 

2010. gada 18. marta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada 

pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu izglītojamajiem” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 

alu
ks

ne
.lv

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/28.06/Saistosie_noteikumi_grozijumi_skolenu_brauksana.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/28.06/Saistosie_noteikumi_grozijumi_skolenu_brauksana.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/28.06/Saistosie_noteikumi_grozijumi_skolenu_brauksana.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/28.06/Saistosie_noteikumi_grozijumi_skolenu_brauksana.docx


 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 28. jūnijā                                                              sēdes protokols Nr.8, 12.p. 
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LĒMUMS Nr. 228 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Būvvalde” nolikumā 

 

 Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, 

  

Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Būvvalde” nolikumā, apstiprināts ar 

Alūksnes novada domes 24.10.2013. lēmumu Nr.484 ,,Par Alūksnes novada pašvaldības 

iestādes “Būvvalde” nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 19, 13. punkts), šādus 

grozījumus: 

1. 11.punktā: 

1.1. izteikt 11.10. apakšpunktu šādā redakcijā:  

,,11.10. ierosina Pašvaldības domei pieņemt lēmumus par cilvēku drošību 

apdraudošu objektu sakārtošanu tādā apmērā, lai novērstu bīstamību un 

apdraudējumu cilvēku drošībai, ja būves īpašnieks neizpilda Būvvaldes lēmumu 

par pilnīgi vai daļēji sagruvušas būves sakārtošanu, lai tā neradītu bīstamību”; 

1.2. svītrot 11.11. apakšpunktu; 

1.3. svītrot 11.12. apakšpunktu; 

1.4. papildināt ar 11.13. apakšpunktu šādā redakcijā:  

,,11.13. pieņem lēmumus par sagruvušu, cilvēku drošību apdraudošu vai vidi 

degradējošu būvju sakārtošanu, konservāciju vai nojaukšanu.” 

 

2. Svītrot 14.punktu. 

 

3. Svītrot 31.2. apakšpunktā vārdus “būvprojekta stadiju skaitu”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 229 

 

Par Alūksnes Tūrisma informācijas centru 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. un 9. punktu,  

1. Nodalīt tūrisma darba organizēšanas uzdevumu no Alūksnes novada pašvaldības 

Kultūras un sporta nodaļas, ar 2018.gada 1.jūliju, izveidojot jaunu iestādi “Alūksnes 

Tūrisma informācijas centrs”. 

2. Apstiprināt Alūksnes Tūrisma informācijas centra nolikumu (pielikumā uz 7 lapām). 

3. Iecelt par Alūksnes Tūrisma informācijas centra vadītāju Ivetu VEĻĶERI, personas 

kods […]. 

4. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt lēmuma izpildi. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 230 

 

Par spēļu zāles un derību pieņemšanas vietu Helēnas ielā 24, Alūksnē, Alūksnes 

novadā 

 

2018. gada 5. jūnijā Alūksnes novada pašvaldībā saņemts un ar Nr. ANP/1-40/18/2234 

reģistrēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LVBET”, reģistrācijas Nr.50203083121 

(turpmāk – iesniedzējs), licences pieteikums, kurā lūgts izsniegt atļauju atvērt azartspēļu 

organizēšanas vietu, proti, spēļu zāli un derību punktu Helēnas (iesniegumā kļūdaini norādīts  

“Helans”) ielā 24, Alūksnē, Alūksnes novadā, būves kadastra apzīmējums – 3601 013 2413 

001, turpmāk – iesniegums. Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: 

1. 30.05.2018. nodomu protokola par nomas līguma noslēgšanu Nr. ND 016 kopija; 

2. 17.05.2018. telpu īpašnieka piekrišanas azartspēļu darbības veikšanai kopija; 

3. 02.10.2017. pilnvaras Nr.1/2017 pārstāvēt iesniedzēju kopija;  

4. licences spēļu automātu, spēļu kāršu un kauliņu spēles, bingo, ruletes totalizatora, 

derības un veiksmes spēles pa tālruni Nr. A-09 kopija. 

Iesniegumu parakstījusi iesniedzēja valdes locekļa, kuram saskaņā ar ziņām no 

LURSOFT datu bāzes ir tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi, pilnvarotā persona. 

  Atbilstoši Azartspēļu un izložu likuma 20. pantam, azartspēles noteiktās vietās drīkst 

organizēt tikai tad, ja ir saņemta attiecīga azartspēļu organizēšanas vietas licence, kuras 

izsniegšanai, saskaņā ar šī likuma 27. panta otrās daļas 3. punktu, viens no 

priekšnosacījumiem ir attiecīgās pašvaldības atļauja atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās 

azartspēles konkrētajās telpās. 

Līdz ar to, Iesnieguma izskatīšanā pašvaldībai ir jālemj par atļauju vai atteikumu atļaut 

atvērt spēļu zāli un derību punktu, kā arī organizēt šos pakalpojumus Helēnas ielā 24, 

Alūksnē, Alūksnes novadā. 

Pašvaldība atļauju neizsniedz, ja azartspēju organizēšana paredzēta Azartspēļu un izložu 

likuma 41. panta otrajā daļā noteiktajās vietās, un proti: 

1) valsts iestādēs; 

2) baznīcās un kulta celtnēs; 

3) ārstniecības un izglītības iestāžu ēkās; 

4) aptiekās, pasta struktūrvienībās vai kredītiestādēs; 

5) publisko pasākumu rīkošanas vietās šo pasākumu norises laikā, izņemot totalizatoru un 

derības; 

6) teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss; 

7) veikalos, kultūras iestādēs, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, ostās, izņemot spēļu 

zāles, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietas, kas izveidotas ar 

būvkonstrukcijām norobežotās telpās ar atsevišķu ieeju tikai no ārpuses; 
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8) bāros un kafejnīcās, izņemot totalizatoru un derības; 

9) dienesta viesnīcās; 

10) ēkās, kurās ir dzīvokļi un ieeja uz tiem no ēkas ārpuses ir kopēja ar ieeju uz azartspēļu 

organizēšanas vietu.  

 

Iesniegumā norādītajās telpās Helēnas ielā 24, Alūksnē, Alūksnes novadā atrodas veikals 

“Mego”, kā arī vairākas citas tirdzniecības vietas, līdz ar ko uz šīm telpām ir attiecināmi 

Azartspēļu un izložu likuma 41. panta otrās daļas 7. punktā noteiktie ierobežojumi. Tā kā 

pašvaldības atļaujas saņemšanai iesniedzējs nav iesniedzis dokumentus, kas apliecinātu ēkas 

Helēnas ielā 24, Alūksnē, Alūksnes novadā īpašnieka vēlmi pārtraukt ēkā izvietoto veikalu 

darbību vai piekrišanu šīs ēkas pārbūvei ar mērķi izbūvēt likumā noteikto, būvkonstrukcijām 

norobežotu azartspēļu organizēšanai paredzēto telpu (ar atsevišķu ieeju tikai no ārpuses), 

pamatojoties uz Azartspēļu un izložu likuma 42. panta otro daļu,  

 

atteikt atļaujas izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LVBET”, reģistrācijas 

Nr.50203083121, juridiskā adrese: Elizabetes ielā 33-8, Rīgā, spēļu zāles un derību punkta 

atvēršanai ēkā Helēnas ielā 24, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 231 

 

Par piedalīšanos URBACT III programmas projektā  

 

 Pamatojoties uz Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmu URBACT III 

2014.-2020. gadam, Altenas pilsētas (Vācija) uzaicinājumu piedalīties projektā “Re-grow 

City: Tackling Long Term Decline in Smaller Cities” (“Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes 

pārvarēšana mazajās pilsētās”), likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu 

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

8.2. punktu, 

 

1. Piedalīties kā sadarbības partnerim Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības 

programmas URBACT III 2014.-2020. gadam projektā “Re-grow City: Tackling Long 

Term Decline in Smaller Cities” (“Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana 

mazajās pilsētās”). 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas Alūksnes novada pašvaldībai līdz 

75 000 EUR (septiņdesmit pieciem tūkstošiem euro), t.sk. Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu indikatīvi līdz 15% jeb 11 250 EUR (vienpadsmit 

tūkstošiem divi simti piecdesmit euro). 

3. Nodrošināt līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2018., 2019., 2020., 

2021.gada budžetu līdzekļiem. Projekta priekšfinansēšanu nodrošināt no Alūksnes 

novada pašvaldības 2018.gada budžeta līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 

  
alu

ks
ne

.lv



 
 

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 28. jūnijā                                                              sēdes protokols Nr.8, 16.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 232 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.01.2018. lēmumā Nr.12 “Par projektu 

“Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera Tempļakalna parka teritorijā” 

īstenošanai” 

Ņemot vērā starp Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju un Alūksnes novada 

pašvaldības aģentūru “ALJA” 04.04.2018. noslēgto līgumu Nr. 1-20/35 par projekta 

“Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera Tempļakalna parka teritorijā” ieviešanas gaitu, 

iepirkuma “Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera piekrastē” ar identifikācijas Nr. PA 

“ALJA” 2018/1 rezultātu un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 21.06.2018. lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 6, 9. punkts),  

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,  

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 25.01.2018. lēmumā Nr.12 “Par projektu 

“Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera Tempļakalna parka teritorijā”: 

1. Lēmuma 2. punktu izsakot jaunā redakcijā: 

“2. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības kopējās izmaksas projektā 

55 515 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši pieci simti piecpadsmit euro), no kurām 

Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums 38 369 EUR (trīsdesmit astoņi 

tūkstoši trīs simti sešdesmit deviņi euro) un Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējums 17 146 EUR (septiņpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit seši 

euro)”.  

2. Lēmuma 3.punktu izsakot jaunā redakcijā: 

“3. Projekta atbalsta gadījumā, Alūksnes novada pašvaldības priekšfinansējumu 

un līdzfinansējumu nodrošināt no 2018.gada budžeta līdzekļiem.” 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 233 

 

Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  

Torņa ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas 

projekta realizācijai  

 

Izskatot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Torņa ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā 

dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES 

NAMI” 14.06.2018. projekta pieteikumu, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 14.06.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/2370,  

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 Torņa ielā 3, Alūksnē, 

Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, piešķirot līdzfinansējumu 

5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro) 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                           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 234 

 

Par projektu “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mežumuiža – Pakalni - Ezīšava- 

Vecāgas” posma “Mežumuiža – Pakalni – Ezīšava” pārbūve” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 10. punktu, 

21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu, Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumu Nr. 475 

“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 18.3. 

punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 1.3. 

punktu un Investīciju plāna 2015.-2018. gadam  9. punktu, Alūksnes novada domes 2015. 

gada 26. marta lēmumu Nr.126 “Par Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 

pasākumu “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”” un Alūksnes novada 

domes novada domes  2015. gada 27. novembra lēmumu Nr. 375 “Par finansējumu un laika 

periodu projektu realizācijai”, 

1. Iesniegt projekta „Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mežumuiža - Pakalni- 

Ezīšava- Vecāgas” posma “Mežumuiža - Pakalni- Ezīšava” pārbūve” (turpmāk – 

projekts) iesniegumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

Lauku attīstības programmas pasākuma ,,Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātajam projektu iesniegumu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 255 835,46 EUR (divi simti piecdesmit pieci 

tūkstoši astoņi simti trīsdesmit piecu euro un 46 centu) apmērā, tajā skaitā projekta: 

2.1. attiecināmās izmaksas 159 573,33 EUR (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši 

pieci simti septiņdesmit trīs euro un 33 centi), ko sastāda ELFLA finansējums 

90% apmērā jeb 143 616,00 EUR (viens simts četrdesmit trīs tūkstoši seši simti 

sešpadsmit euro) un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 10% 

apmērā jeb 15 957,33 EUR (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit 

septiņi euro un 33 centi), 

2.2. neattiecināmās izmaksas 96 262,13 EUR (deviņdesmit seši tūkstoši divi simti 

sešdesmit divi euro un 13 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt: 

3.1. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 104 879,12 EUR (viens simts 

četri tūkstoši astoņi simti septiņdesmit deviņi euro un 12 centi), ko sastāda 

projekta attiecināmās izmaksas 15 957,33 EUR (piecpadsmit tūkstoši deviņi 

simti piecdesmit septiņi euro un 33 centi) un projekta neattiecināmās izmaksas 

88 921,79 EUR (astoņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti divdesmit viens euro 

un 79 centi), 
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3.2. Mārkalnes pagasta pārvaldes apstiprinātā budžeta ietvaros finansējumu 

7 340,34 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti četrdesmit euro un 34 centi), ko 

sastāda projekta neattiecināmās izmaksas 7 340,34 EUR (septiņi tūkstoši trīs 

simti četrdesmit euro un 34 centi). 

4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu 

vadītāju Daigu VĪTOLU. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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Alūksnē 

2018. gada 28. jūnijā                                                              sēdes protokols Nr.8, 19.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 235 

 

Par izglītojamo neuzņemšanu Liepnas vidusskolas 10. klasē 

 Ņemot vērā nepietiekamo izglītojamo skaitu uzņemšanai Liepnas vidusskolas 

10. klasē, valsts mērķdotācijas finansējumu pedagogu darba samaksai saskaņā ar Ministru 

kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr. 447 ,,Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba 

samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās izglītības 

iestādēs” 6.4. punktu, pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. 

punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu un  Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 

13.06.2018. lēmumu (sēdes protokols Nr. 6, 7. punkts), 

 

 2018./2019. mācību gadā neuzņemt izglītojamos  Liepnas vidusskolas 10. klasē. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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Alūksnē 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 236 

 

Par  darba attiecību izbeigšanu  ar  D.BIRKENBERGU 

 

 Ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.02.2018. lēmumu Nr.72 „Par Jaunlaicenes 

sākumskolas likvidāciju” sēdes protokols Nr. 3, 30.p.,  

 

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

Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 2. punktu, Darba likuma 101. panta pirmās daļas 10. 

punktu, 

 

1. Atbrīvot  Jaunlaicenes  sākumskolas  direktori Daigu  BIRKENBERGU no amata.  

 

2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt D.BIRKENBERGAS 

atbrīvošanu Darba likumā noteiktajā kārtībā. 

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 

 

  alu
ks

ne
.lv
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 237 

 

Par  darba attiecību izbeigšanu  ar  I.ŽĪGURI 

 

 Ņemot vērā Alūksnes novada domes 27.10.2016. lēmumu Nr. 344 „Par Ilzenes 

pamatskolas likvidāciju” sēdes protokols Nr. 17, 3.p.,  

 

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

Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 2. punktu, Darba likuma 101. panta pirmās daļas 10. 

punktu, 

 

1. Atbrīvot  Ilzenes pamatskolas  direktori Inesi ŽĪGURI no amata.  

 

2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt I.ŽĪGURES 

atbrīvošanu Darba likumā noteiktajā kārtībā. 

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 238 

 

Par  darba attiecību izbeigšanu  ar  I.AIZUPI 

 

 Ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.02.1018. lēmumu Nr. 73 „Par Liepnas 

internātpamatskolas likvidāciju” sēdes protokols Nr. 3, 31.p.,  

 

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

Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 2. punktu, Darba likuma 101. panta pirmās daļas 10. 

punktu, 

 

1. Atbrīvot  Liepnas internātpamatskolas  direktori Inu AIZUPI no amata.  

 

2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt I.AIZUPES 

atbrīvošanu   Darba likumā noteiktajā kārtībā.  

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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Alūksnē 

2018. gada 28. jūnijā                                                              sēdes protokols Nr.8, 23.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 239 

 

Par  darba attiecību izbeigšanu  ar  Ā. DRIŅINU 

 

 Izskatot Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītājas Ārijas 

DRIŅINAS iesniegumu par atbrīvošanu no Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes 

“Pienenīte” vadītāja amata, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 2018. gada 23. maijā ar 

Nr. ANP/1-42/18/2052, 

 

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

Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 2. punktu, Darba likuma 100. panta pirmo daļu, 

 

1. Atbrīvot no Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja amata  Āriju 

DRIŅINU. 

 

2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt Ā. DRIŅINAS 

atbrīvošanu Darba likumā noteiktajā kārtībā. 

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 240 

 

Par dalības maksu apvidus šķēršļu skrējienam „Stipro skrējiens Ilzenē 2018” 

 

Ar mērķi nodrošināt apvidus šķēršļu skrējiena „Stipro skrējiens Ilzenē 2018” 

pilnvērtīgu norisi atbilstoši tā nolikumam un organizatoru sastādītai tāmei un, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu,  

 

1. Apstiprināt dalības maksu Ilzenes pagasta pārvaldes  struktūrvienības „Sporta, kultūras, 

interešu izglītības un mūžizglītības centra „Dailes”” organizētajā apvidus šķēršļu 

skrējienā „Stipro skrējiens Ilzenē 2018”: 

1.1. dalībniekiem no 18 gadu vecuma, piedaloties individuāli, 8,00 EUR apmērā 

(dalības maksa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli); 

1.2. dalībniekiem no 14 līdz 17 gadu vecumam, piedaloties individuāli, 5,00 EUR 

apmērā (dalības maksa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli); 

1.3. dalībniekiem no 8 līdz 13 gadu vecumam, piedaloties individuāli, 3,00 EUR 

apmērā (dalības maksa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli); 

1.4. komandai (ne mazāk kā 4 dalībnieki no 18 gadu vecuma) 25,00 EUR apmērā 

(dalības maksa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli); 

1.5. komandai (ne mazāk kā 4 dalībnieki no 14 - 17 gadu vecumam)  16,00 EUR 

apmērā (dalības maksa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli). 

 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 241 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes  27.07.2017. lēmumā Nr. 254 

“Par projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta”” 

 

 Izskatot SIA “RŪPE” 08.06.2018. iesniegumu Nr.5/3.2/2018-9, reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 11.06.2018. ar Nr. ANP/1-42/1/2304, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru 

kabineta 21.06.2016. noteikumu Nr.403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 

pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi” pielikumu 

un  Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 7.3.punktu 

un Investīciju plāna 2015.-2017.gadam 86.punktu,  

1. Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 27.07.2017. lēmumā Nr.254 “Par projektu 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta”” (turpmāk – Lēmums) 

un izteikt Lēmuma 2. un 4. punktu šādā redakcijā: 

“2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 1 602 299,73 EUR (viens miljons seši simti 

divi tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi euro un 73 centi) apmērā, tajā skaitā: 

2.1. attiecināmās izmaksas 586 625,36 EUR jaunu kanalizācijas tīklu izbūvei (pieci 

simti astoņdesmit seši tūkstoši seši simti divdesmit pieci euro un 36 centi) 

apmērā, t.sk. Kohēzijas fonda finansējums 413 656,00 (četri simti trīspadsmit 

tūkstoši seši simti piecdesmit seši euro) jeb 70,51 % no projekta 

attiecināmajām izmaksām; 

2.2. neattiecināmās izmaksas 1 015 674,37 EUR (viens miljons piecpadsmit 

tūkstoši seši simti septiņdesmit četri euro un 37 centi) apmērā, t.sk. 529 194,81 

EUR (pieci simti divdesmit deviņi tūkstoši viens simts septiņdesmit četri euro 

un 81 cents) neattiecināmo izmaksu segšanai jaunu ūdensapgādes tīklu 

izbūvei”. 

“4. Nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu Valsts Kases aizdevuma 

veidā attiecināmo un neattiecināmo izmaksu finansēšanai, izņemot pievienotās 

vērtības nodokli, 910 558,64 EUR (deviņi simti desmit tūkstoši pieci simti piecdesmit 

astoņi euro un 64 centi) apmērā, tajā skaitā attiecināmo izmaksu finansēšanai 

172 969,36 EUR (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit deviņi 

euro un 36 centi) apmērā un neattiecināmo izmaksu finansēšanai 737 589,28 EUR 

(septiņi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit deviņi euro un 28 

centi) apmērā, ieguldot to SIA “RŪPE” pamatkapitālā.” 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 242 

 

Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III 

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) 7.3. 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) 86.1.punktu, 

Alūksnes novada domes 27.07.2017. lēmumu Nr. 254 „Par projekta „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” un tā grozījumus, starp valsts aģentūru „Centrālā 

finanšu un līgumu aģentūra” un SIA „RŪPE” 21.11.2017. noslēgto līgumu 

Nr.5.3.1.0/17/I/010 un tā grozījumus, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 21. panta 

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

daļas 1. 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 Eiropas Savienības finansētā projekta 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” īstenošanai, ieguldot to 

SIA „RŪPE” pamatkapitālā, līdz 910 559 EUR (deviņi simti desmit tūkstoši pieci 

simti piecdesmit deviņi euro), tajā skaitā 2018. gadā 343 256 EUR (trīs simti 

četrdesmit trīs tūkstoši divi simti piecdesmit sešu euro) apmērā un 2019. gadā 

567 302 EUR (pieci simti sešdesmit septiņi tūkstoši trīs simti divu euro) apmērā, ar 

aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2020. gada marta līdz 2039. gada 

decembrim (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 5 lp. 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/28.06/aiznemumu_aprekins_2018_gads_Rupe_3_karta_pamatkapitals.xlsx


Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 243 

 

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) 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) 

36.2. 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 1.1.1. punktu,   

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

pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, likuma „Par valsts 

budžetu 2018. gadam” 14. panta trešo daļu, 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 Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” ēkas Raiņa bulvāri 5, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, iekšējo inženiertīklu pārbūve ir Alūksnes novada 

pašvaldības izglītības iestāžu investīcijas projekts. 

2. Apstiprināt Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” ēkas iekšējo 

inženiertīklu pārbūves izmaksas 285 591,56 EUR (divi simti astoņdesmit pieci 

tūkstoši pieci simti deviņdesmit viena euro un 56 centu) apmērā, tajā skaitā: 

2.1. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 7 865,00 EUR (septiņi tūkstoši astoņi 

simti sešdesmit piecu euro) apmērā; 

2.2. Valsts kases aizdevuma līdzekļi 277 726,56 EUR (divi simti septiņdesmit septiņi 

tūkstoši septiņi simti divdesmit sešu euro un 56 centu) 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 277 726,56 EUR (divi simti septiņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti 

divdesmit sešu euro un 56 centu) apmērā ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas 

termiņu no 2019. gada marta līdz 2028. gada decembrim (ieskaitot). 

4. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

alu
ks

ne
.lv



Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/28.06/aiznemumu%20aprekins_2018_PII_Spriditis.xlsx
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2018. gada 28. jūnijā                                                              sēdes protokols Nr.8, 29.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 244 

 

Par līdzekļu piešķiršanu Mārkalnes pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanai 
 

 Izskatot Mārkalnes pagasta pārvaldes 08.06.2018. iesniegumu Nr. MRPP/1-5/18/22 

“Par finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.06.2018. ar 

Nr. ANP/1-33/18/2294, 

ņemot vērā Mārkalnes pagasta pārvaldes 28.12.2017. iesnieguma Nr. MRPP/1-5/17/71 

“Par budžeta pieprasījumu 2018. gadam”, kas reģistrēts 28.12.2017. ar Nr. ANP/1-

33/17/5467, 2.pielikumu, 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) 3.3.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) 

43.1.punktu, Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumu Nr.464 “Par saistību uzņemšanos 

un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu” 

(sēdes protokols Nr.19, 9.punkts) un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 21.06.2018. 

lēmumu (sēdes protokols Nr. 6, 15. punkts), 

ar mērķi saglabāt un uzturēt nekustamo īpašumu līdz Eiropas Savienības projekta  

īstenošanai, 

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

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

 

1. Piešķirt daļēju finansējumu 7 550,00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti piecdesmit euro) 

apmērā Mārkalnes pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma “Pūcīte”, Mārkalnē, Markalnes 

pagastā apsaimniekošanai 2018. gada 2. pusgadā. 

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

grozījumus, palielinot ieņēmuma veida „Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 

iepriekšējo gadu parādi” plānu par lēmuma 1.punkta summu. 

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 06111 valdības funkciju kodu – Mārkalnes pagasta 

komunālā saimniecība. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.  

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 245 

 

Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumu autotransporta remontam 

 

Izskatot Alsviķu pagasta pārvaldes 08.06.2018. iesniegumu Nr. APP/1-5/18/50 “Par 

līdzekļu piešķiršanu autobusa remontam”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

08.06.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/2290,  

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības pienākumu nodrošināt drošu skolēnu 

pārvadājumu pakalpojumu un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 21.06.2018. 

lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 13. 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 daļēju finansējumu 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro) apmērā skolēnu 

pārvadājumu autobusa “Mercedes Benz Sprinter” ar valsts reģistrācijas numuru HD 6103 

remontam. 

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 096101 

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

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

  

Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 246 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada domes 31.05.2018. lēmumu Nr.201 “Par pabalsta 

piešķiršanu […]” (sēdes protokols Nr.7, 21. punkts), Alūksnes novada domes Finanšu 

komitejas 21.06.2018. lēmumu (sēdes protokols Nr. 6, 14. punkts),  

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

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

 

1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem finansējumu 1792,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit divi 

euro) apmērā.  

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 011306 valdības funkciju kodu – Jaunlaicenes 

pagasta pārvalde. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 247 

 

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

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada domes 28.06.2018. lēmumu Nr. 229 “Par Alūksnes 

Tūrisma informācijas centru” (sēdes protokols Nr. 8, 13. punkts), 

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”: 

1. ar 2018.gada 1.jūliju: 

1.1. izveidot jaunu 55.pielikumu – “Alūksnes Tūrisma informācijas centrs”, 

1.2. Alūksnes novada administrācijai (1.pielikums): 

1.2.1. pārcelt uz Alūksnes Tūrisma informācijas centru (55.pielikums) amata 

vienību – tūrisma darba organizators, 1.pielikumā izslēdzot 64.pozīciju, un 

pārveidot to par Tūrisma informācijas centra vadītāju, izsakot 55.pielikuma 

1.pozīciju šādā redakcijā: 

1.2.2. pārcelt uz Alūksnes Tūrisma informācijas centru (55.pielikums) amata 

vienības – tūrisma informācijas speciālists, tūrisma marketinga un reklāmas 

speciālists un tūrisma gids (sezonas), 1.pielikumā attiecīgi izslēdzot 62., 65. 

un 66.pozīciju; 

1.3. Alūksnes Tūrisma informācijas centrā (55.pielikums) izveidot jaunu amata vienību 

– vadītāja vietnieks, izsakot 2.pozīciju šādā redakcijā: 

Nr. 

p.k. 

Amata 

nosaukums 

Amata saime, 

(apakšsaime), 

līmenis 

Profesiju 

klasifikato

ra kods 
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1. Vadītājs 57./III 1431 05 11 3 [..] 1 [..] 



 

2. Ar 2018.gada 1.septembri Alūksnes Tūrisma informācijas centrā (55.pielikums) 

izveidot jaunu amata vienību – izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālists, 

izsakot 6.pozīciju šādā redakcijā: 

 

3. Ar 2018. gada 1. augustu Alūksnes novada pašvaldības policija (3. pielikums)  1., 2., 3., 

5., 6. pozīciju papildināt ar vārdiem “summētais darba laiks”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 
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2. Vadītāja 

vietnieks 

57./III 1431 15 11 1 [..] 1 [..] 
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Amata 
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6. Izglītojošā 

darba un darba 

ar 

apmeklētājiem 

speciālists 

18./18.5/II 2621 11 8 1 [..] 1 [..] 
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LĒMUMS Nr. 248 

 

Par līdzekļu izdalīšanu Ziemera pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu 

un ielu uzkrājuma fonda 

 

Izskatot Ziemera pagasta pārvaldes 22.06.2018. iesniegumu Nr. ZIPP/1-5/18/21 „Par 

līdzekļu piešķiršanu autoceļa remontdarbiem”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 22.06.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/2468,  

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

pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada 

pašvaldības 2015. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 1/2015 „Alūksnes novada pašvaldības Ceļu 

un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība” (apstiprināta ar 29.01.2015. Alūksnes novada domes 

lēmumu Nr.12, protokols Nr. 2, 9. punkts) 8. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 

2011.- 2017. aktualizētā Rīcības plāna  2015. – 2017.gadam  1.3. un 1.4. punktu,  

 

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

uzkrājuma fonda finansējumu 7514 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti četrpadsmit 

euro) apmērā pašvaldības autoceļa “Sauleskalns – Anti” remontdarbiem. 

2. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 249 

 

Par Alūksnes novada domes 2018. gada 31. maija lēmuma Nr. 194 “Par Alūksnes 

novada domes 2013. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr. 45/2013 “Par 

maksimālās braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem 

ar vieglajiem taksometriem Alūksnes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” 

izdošanu” atcelšanu  

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada 21. jūnija 

vēstuli Nr. 1-18/5599, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”43. panta pirmās daļas 

13. punktu, un Autopārvadājuma likuma 39. pantu, 

 

Atcelt Alūksnes novada domes 2018. gada 31. maija lēmumu Nr. 194 „Par Alūksnes 

novada domes 2013. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr. 45/2013 “Par maksimālās 

braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem 

taksometriem Alūksnes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu”. 

 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 28. jūnijā                                                              sēdes protokols Nr.8, 35.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 250 

 

Par Alūksnes novada domes 2018. gada 31. maija lēmuma Nr. 193 “Par Alūksnes 

novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2/2010 “Par licenču 

izsniegšanas kārtību vieglo taksometru pārvadājumiem Alūksnes novadā” atzīšanu par 

spēku zaudējušiem” izdošanu” atcelšanu  

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada 21. jūnija 

vēstuli Nr. 1-18/5599, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 

13. punktu, un Autopārvadājuma likuma 35. pantu un Pārejas noteikumu 32. pantu, 

 

Atcelt Alūksnes novada domes 2018. gada 31. maija lēmumu Nr. 193 „Par Alūksnes 

novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2/2010 “Par licenču 

izsniegšanas kārtību vieglo taksometru pārvadājumiem Alūksnes novadā” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem” izdošanu”. 

 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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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 28. jūnijā                                                              sēdes protokols Nr.8, 36.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 251 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 12/2018 

„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.12/2018 „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              A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/28.06/Saistosie_noteikumi_budzeta_grozijumi.pdf
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/28.06/Saistosie_noteikumi_budzeta_grozijumi.pdf
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/28.06/Saistosie_noteikumi_budzeta_grozijumi.pdf
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E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 28. jūnijā                                                              sēdes protokols Nr.8, 37.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 252 

 

Par Alūksnes novada bāriņtiesas darbības izvērtējumu 

 

[…] 

 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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