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LĒMUMS Nr. 253 
 

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), šādu grozījumu: 

 

papildināt 11. punktu ar 11.13. apakšpunktu šādā redakcijā: 

11.13. speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, 

izglītības programmas kods 21015611. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju (personas kods) 
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LĒMUMS Nr. 254 

 

Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāju 

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

likuma 17. panta trešās daļas 2. punktu,     

                                                                                                                        

ņemot vērā Alūksnes pirmsskolas  izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja amata 

kandidātu  konkursa komisijas 27.06.2018. sēdes lēmumu, 

 

1. Iecelt par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāju Ingūnu 

DOVGĀNI, personas kods, [..]. 

2. Uzdot izpilddirektoram organizēt darba tiesisko attiecību uzsākšanu pēc saskaņojuma 

saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 255 

 

Par Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” 

nolikuma apstiprināšanu 

 

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

likuma 22. panta pirmo daļu, Alūksnes novada pašvaldības nolikuma 22.38. apakšpunktu, 

Apstiprināt Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” nolikumu 

(pielikumā uz 5 lapām). 

 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/31.07/Mazputnina_nolikums.docx
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LĒMUMS Nr. 256 

 

Par “Pārvaldības plāna 2018.-2023. gadam Strūves ģeodēziskā loka punktiem Latvijā” 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu un 

21. panta pirmās daļas 23. punktu, 

 ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības dalību Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas 

un attīstības padomē, kas izveidota ar mērķi veicināt valsts institūciju un pašvaldību sadarbību 

un lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz Strūves ģeodēziskā loka aizsardzību, 

saglabāšanu un attīstību,  

 

Apstiprināt “Pārvaldības plānu 2018.-2023. gadam Strūves ģeodēziskā loka punktiem 

Latvijā”. 

 

Pielikumā: “Pārvaldības plāns 2018.-2023. gadam Strūves ģeodēziskā loka punktiem Latvijā” 

uz 42 lapām. 

 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 

 

 

 

  

alu
ks

ne
.lv

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/31.07/Parvaldibas_plans_2018._2023.gadam_Strūves_ģeodēziskā_loka_punktiem_Latvijā_18062018.pdf
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/31.07/Parvaldibas_plans_2018._2023.gadam_Strūves_ģeodēziskā_loka_punktiem_Latvijā_18062018.pdf
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LĒMUMS Nr. 257 

 

Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-

2027. gadam, izstrādes uzsākšanu poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā, 

lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu 

  

Izskatot Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra 11.06.2018. 

iesniegumu (saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 11.06.2018. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-

35/18/2329) par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu plānotā poligona “Lāčusils” teritorijā, 

kas sastāv no nekustamajiem īpašumiem “Lāčusils” (kadastra numurs [..]), Alsviķu pagastā, 

“Silmalas” (kadastra numurs [..]), Alsviķu pagastā, “Namdari” (kadastra numurs [..]), Alsviķu 

pagastā, “Meža Strautiņi” (kadastra numurs [..]), Alsviķu pagastā, “Jaunlāčusils” (kadastra 

numurs [..]), Alsviķu pagastā, un “Jaunlāčusils” (kadastra numurs [..]), Ilzenes pagastā, 

Alūksnes novadā, ar mērķi mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu un izmantošanas 

nosacījumus, konstatēts: 

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

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

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

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

Valsts vienotā zemesgrāmatu datubāze, 

 lokālplānojuma teritorija ir noteikta šādām zemes vienībām –  

Nr.1 
Kadastra 

apzīmējums 

Zemes 

vienības 

platība 

Nekustamais 

īpašums 

teritorijas 

daļa1 
 

1 [..] 63,55 ha 

“Lāčusils”,  

Alsviķu pagasts, 

Alūksnes novads 

A 92,05 ha 

2 [..] 1,17 ha “Silmalas”,  

Alsviķu pagasts, 

Alūksnes novads 
3 [..] 2,33 ha 

4 [..] 2,88 ha 

“Namdari”,  

Alsviķu pagasts, 

Alūksnes novads 

5 [..] 17,77 ha “Meža Strautiņi”, 

Alsviķu pagasts, 

Alūksnes novads 
6 [..] 4,35 ha 

7 [..] 665,27 ha “Jaunlāčusils”, B 2387,43 ha 
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8 [..] 915,69 ha Alsviķu pagasts, 

Alūksnes novads 9 [..] 309,58 ha 

10 [..] 496,89 ha 

“Jaunlāčusils”, 

Ilzenes pagasts, 

Alūksnes novads 

 Kopā: 2479,48 ha 
1 turpmāk tekstā, zemes vienības norādītas ar attiecīgu numuru vai teritorijas daļu 

  

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

Alsviķu pagasta funkcionālā zonējuma karti, zemes vienības Nr. 1, 2, 7, 8, 9, 10 atrodas Mežu 

teritorijas (M) funkcionālajā zonā, zemes vienības Nr. 5, 6 atrodas gan Mežu teritorijas (M), 

gan Publiskās apbūves teritorijas (P) funkcionālajā zonā, bet zemes vienības Nr. 3, 4 atrodas 

Publiskās apbūves teritorijas (P) funkcionālajā zonā, 

 minētajā teritorijā plānoto attīstības ieceri iespējams īstenot, izstrādājot 

lokālplānojumu, kurā zemes vienībām, kas atrodas teritorijas daļā A, esošā Mežu teritorija 

(M) maināma uz Publiskās apbūves teritoriju (P), ietverot jau esošo noteikto (atļauto) 

izmantošanu “Publiskās apbūves teritorija (P)”, un zemes vienības, kas atrodas teritorijas 

daļā B,  noteikt par Valsts nozīmes aizsardzības objektu teritoriju (TIN1), saglabājot esošo 

Mežu teritorijas (M) funkcionālo zonējumu, un, saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 

30. aprīļa noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 

noteikumi” 3. pielikumu, precizēt teritorijas izmantošanas veidus, 

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

iepirkumu centra iesniegumu: 

 

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

vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..], [..], [..], [..], [..], [..],  [..], [..], [..], kas atrodas 

Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, un [..], kas atrodas Ilzenes pagastā, Alūksnes 

novadā. 

2. Apstiprināt par lokālplānojuma izstrādes vadītāju Alūksnes novada pašvaldības 

teritorijas plānotāju Madaru ZIŅĢI-BUMBURI. 

3. Apstiprināt lokālplānojuma teritorijas robežu un darba uzdevumu (pielikumā). 

4. Slēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu ar Valsts aizsardzības 

militāro objektu un iepirkumu centru. 

5. Paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības tīmekļa 

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

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

7. Izstrādes vadītājam lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietot 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā TAPIS. 

 

Pielikumā: darba uzdevums ar grafisko materiālu uz 4 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 258 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Helēnas ielā 58 – 6, Alūksnē, 

Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot dzīvokļa īrnieka atsavināšanas ierosinājumu par pašvaldības dzīvokļa īpašuma 

Helēnas ielā 58 – 6, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 10.07.2018. ar Nr. ANP/1-24/18/720, 

 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 10.05.2018. piekrišanu Nr. 988, 

  

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli, 

Helēnas ielā 58 – 6, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 30,1 m² un ar to 

saistītām kopīpašuma 301/1638 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un 

palīgēkas.  

 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, novērtēšanu un 

atsavināšanas procesa veikšanu, sedz dzīvokļa īrnieks. Pēc dzīvokļa atsavināšanas 

procesa pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus iekļaut dzīvokļa pirkuma līgumā 

noteiktajā cenā.  

 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu Helēnas ielā 58 – 6, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.  

 

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

atsavināšanas komisijai. 

 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 259 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

[..] īpašumā “Kalnacīrulīši”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu 

 

 Izskatot bijušā zemes lietotāja 05.07.2018. iesniegumu par nekustamā īpašuma 

“Kalnacīrulīši”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 05.07.2018. 

saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts novada pašvaldības kancelejā ar Nr. 

ANP/1-24/18/715, 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 “Kalnacīrulīši”, 

Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. [..], sastāvā esošu 

neapbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu [..], par kuru Alsviķu pagasta pārvalde 09.03.2011. noslēgusi zemes 

nomas līgumu ar bijušo zemes lietotāju.  

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

izgatavošanu, īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 

vienības atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa 

pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas 

samaksā.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – nebūvētu zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu [..] Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot par 

brīvu cenu bijušajam zemes lietotājam.  

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 260 

 

Par līdzekļu izdalīšanu Jaunannas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības 

Ceļu un ielu uzkrājuma fonda 

 

Izskatot Jaunannas pagasta pārvaldes 10.07.2018. iesniegumu Nr. JNPP/1-5/18/30 

“Par līdzekļu piešķiršanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 10.07.2018. 

ar Nr. ANP/1-33/18/2668,  

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. punktu, Investīciju plāna 

2015. – 2018. gadam 10.3. punktu, 

 

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

uzkrājuma fonda finansējumu 5445,00 EUR (pieci tūkstoši četri simti četrdesmit pieci 

euro) apmērā ekspertīzes veikšanai būvprojektam “Dzirnavu tilta ceļa posmā Jaunanna 

- Eizentāle, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atjaunošana”. 

2. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos. 
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LĒMUMS Nr. 261 

 

Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “b” 

apakšpunktu,  

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Zinīši”, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā 

telpu īslaicīgas nomas maksu 0,01 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa) par 1 m2 

stundā. 

2. Noteikt atbildīgo iestādi par maksas pakalpojuma sniegšanu Ilzenes pagasta pārvaldi. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 262 

 

Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “b” 

apakšpunktu un Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12.,73., 74., 76. punktu, 

1. Apstiprināt valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Pasts” iznomāto telpu nekustamajā 

īpašumā “Liepziedi”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā nomas maksu 

2,63 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa) par 1 m2 mēnesī. 

2. Noteikt atbildīgo iestādi par maksas pakalpojuma sniegšanu Liepnas pagasta pārvaldi. 
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LĒMUMS Nr. 263 

 

Par dalības maksu “Kristera kausa izcīņai pludmales volejbolā” 

 

Ar mērķi nodrošināt “Kristera kausa izcīņas pludmales volejbolā” pilnvērtīgu norisi, 

kas notiks Zeltiņu pagasta sporta svētku ietvaros 2018. gada 11. augustā, atbilstoši sporta 

svētku nolikumam, organizatoru sastādītai tāmei un, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “g” apakšpunktu,  

 

Apstiprināt dalības maksu Zeltiņu pagasta pārvaldes organizētajām sacensībām 

“Kristera kausa izcīņa pludmales volejbolā” 8,00 EUR no vienas komandas. 
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LĒMUMS Nr. 264 

 

Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem 

  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „g” 

apakšpunktu, 2011. gada 25. augusta Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr. 23/2011 

“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes un 

interešu izglītības iestādēs” 3. punktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās 

daļas 12. punktu un 2013. gada 3. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 17 “Pievienotās 

vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās 

vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 28. punktu,  

1. apstiprināt maksu par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem - 

interešu izglītības programmām laika posmā no 01.09.2018. līdz 31.05.2019., nosakot 

dalības maksu mēnesī, kas netiek aplikta ar PVN: 

1.1. interešu izglītības programmās: 
1.1.1. ABJC teātris “SnulliS” - 3,00 EUR dalībniekam; 

1.1.2. “Džambas” - 3,00 EUR dalībniekam; 

1.1.3. Projektu un iniciatīvu darbnīca “10 kW radošo citronu” - 3,00 EUR dalībniekam; 

1.1.4. Lego darbnīca - 3,00 EUR dalībniekam; 

1.1.5. Animācijas un komiksu darbnīca - 3,00 EUR dalībniekam; 

1.1.6. Mazā etiķetes skola” - 3,00 EUR dalībniekam; 

1.1.7. Šahs un dambrete - 3,00 EUR dalībniekam; 

1.1.8. Tehniskā modelēšana - 3,00 EUR dalībniekam, 

1.1.9. Šūšanas pulciņš “Skroderdienas PaGALMĀ” - 3,00 EUR dalībniekam; 

1.1.10. Ukulele un ģitāras spēle - 3,00 EUR dalībniekam; 

1.1.11. Jauno producentu apvienība - 3,00 EUR dalībniekam. 

1.2. interešu izglītības programmās: 

1.2.1. Deju kolektīvs “Enku - drenku” - 4,00 EUR dalībniekam; 

1.2.2. Robotika un tehniskā jaunrade - 4,00 EUR dalībniekam; 

1.2.3. Mūsdienu deju studija “Dejo savam priekam” - 4,00 EUR dalībniekam; 

1.2.4. Dziedāšanas studija - 4,00 EUR dalībniekam; 

1.2.5. Mūsdienu deja. Hip Hop. Urban. - 4,00 EUR dalībniekam. 

1.3. interešu izglītības programmās: 

1.3.1. Deju kolektīvs “Enku - drenku” (pirmsskolas grupa) - 5,00 EUR dalībniekam; 

1.3.2. Dziedāšanas pulciņš “Puķuzirņi” (pirmsskolas grupa) - 5,00 EUR dalībniekam; 

1.3.3. Lego darbnīca (pirmsskolas grupa) - 5,00 EUR dalībniekam; 
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1.3.4. Estētikas skoliņa (pirmsskolas grupa) - 7,00 EUR dalībniekam. 

2. Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktoram noteikt maksu iekasēšanas kārtību un 

informācijas publiskošanu. 
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LĒMUMS Nr. 265 

 

Par  grozījumiem Alūksnes novada domes 2015. gada 26. februāra noteikumos 

Nr. 2/2015 „Kārtība par naudas balvas, stipendijas un papildus finansējuma piešķiršanu 

Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 41. panta 

pirmās daļas 2. punktu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 27. punktu, 55. panta 

4. punktu, 

Izdarīt Alūksnes novada domes 2015.gada 26.februāra noteikumos Nr.2/2015 “Kārtība 

par naudas balvas, stipendijas un papildus finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada 

pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā: 

Noteikumi “Kārtība par naudas balvas, stipendijas un papildus finansējuma 

piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem un 

pedagogiem” (turpmāk – Noteikumi) nosaka Alūksnes novada pašvaldības (turpmāk – 

Pašvaldība) naudas balvas, stipendijas un papildus finansējuma apmēru, to 

piešķiršanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem, 

kuri vispārizglītojošās programmas apgūst Alūksnes novada skolās, un pedagogiem. 

2. Aizstāt 8. punktā skaitļus “1.-12.” ar skaitļiem “5.-12”. 

3. 9.punktā: 

3.1. aizstāt skaitļus “1.-12.” ar skaitļiem “5.-12”, 

3.1. svītrot vārdus un skaitli “līdz 16 gadu vecumam”. 

4. Izteikt 10. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: 

Uz naudas balvu (par individuālajiem sasniegumiem) vai papildus finansējumu (par 

komandu sasniegumiem) var pretendēt Alūksnes novada izglītības iestāžu 5.-12. klašu 

izglītojamie, kuri ieguvuši godalgotas vietas Eiropas Jaunatnes olimpiādēs, Latvijas 

Jaunatnes olimpiādēs, Eiropas un Latvijas oficiālajos čempionātos. Latvijas oficiālajos 

čempionātos, kuros noteiktas kārtas, uz naudas balvu var pretendēt par vienu augstāko 

sasniegumu katrā kārtā. 

5. Aizstāt 18. punktā vārdus “Izglītības pārvalde” ar vārdiem “Izglītības pārvaldes 

izveidota komisija”. 

6. 21. punktā svītrot vārdus “vai izmaksāt skaidrā naudā”. 

7. 25. punktā:  
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7.1. aizstāt vārdu “nekavējoties” ar vārdiem “trīs reizes gadā (līdz mēneša pēdējai 

darba dienai oktobrī, decembrī, martā),”, 

7.2.  aizstāt 25.4. apakšpunktā skaitli “16.” ar skaitli “12.”. 
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LĒMUMS Nr. 266 

 

Par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu 

 

 Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludināto Latvijas 

- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektu konkursu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 14. panta otrās daļas 3. punktu, 

15. panta pirmās daļas 2., 4. un 12. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, Alūksnes 

novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 7.2., 8.1. un 8.2. punktu, 

 

1. Atbalstīt Alūksnes novada pašvaldības piedalīšanos Latvijas – Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmas 2014.-2020. gadam galvenā partnera statusā projektā 

“Kompleksi risinājumi dabas objektu pārvaldības uzlabošanai Latvijas - Krievijas 

pierobežas reģionos” (Complex solutions for management improvement of nature 

objects in Latvia - Russia border regions). 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas Alūksnes novada pašvaldībai 

300 286,00 EUR (trīs simti tūkstošu divi simti astoņdesmit seši euro), t.sk. pašvaldības 

līdzfinansējumu indikatīvi 30 028,60 EUR (trīsdesmit tūkstoši divdesmit astoņi euro 

un 60 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu paredzēt no 

pašvaldības 2019. un 2020. gada budžeta līdzekļiem. 
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LĒMUMS Nr. 267 

 

Par piedalīšanos projektā 

 

 Ņemot vērā Vidzemes plānošanas reģiona piedāvājumu iesaistīties INTERREG 

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.–2020. gadam projektā 

“Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos 

reģionos” (Nr. #R067), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 

19. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-

2017. aktualizētā Rīcības plāna 7.3. punktu, 

 

Atbalstīt Alūksnes novada pašvaldības piedalīšanos INTERREG Baltijas jūras reģiona 

transnacionālās sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta “Mobilitātes un 

pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos” 

(Nr. #R067) aktivitātē Pilota projekts Transports pēc pieprasījuma Alūksnes novadā”. 
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LĒMUMS Nr. 268 

 

Par aizņēmumu projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides 

uzlabošanai” 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), 

31. 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, 25.06.2018. starp 

Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Alūksnes novada pašvaldību noslēgto vienošanās par 

Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.2.0/18/I/002, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 25.06.2018. ar Nr. ANP/1-45.3/18/98, 

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 pirmās daļas 1. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

22., 24. un 30. pantu, Ministru kabineta 2008. gada 25. marta 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 vidējā termiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts 

Kases noteiktajiem aizņēmuma procentiem Eiropas Savienības fondu ierobežotās 

projektu iesniegumu atlases projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu 

mācību vides uzlabošanai” īstenošanai Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 

internātā līdz 176 980 EUR (viens simts septiņdesmit seši tūkstoši deviņi simti 

astoņdesmit euro) apmērā ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 

2019. gada jūnija līdz 2034. 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 4 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 269 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.10.2017. lēmumā Nr.404 “Par aizņēmumu 

projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana 

antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” īstenošanai” 

 

Ņemot vērā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Alūksnes novada 

pašvaldību noslēgto 26.06.2017. vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu 

Nr. 5.4.1.1/17/A/022, kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 26.060.2017. ar Nr. ANP/1-

45.3/17/105, un tās grozījumus, Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 19.07.2018. 

lēmumu (sēdes protokols Nr. 7, 12. punkts), 

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

pirmās daļas 2. un 5. 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” 

22., 24. un 30. pantu, Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumu Nr. 196 “Noteikumi 

par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6. punktu, 

 

Izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada domes 26.10.2018. lēmumā Nr. 404 “Par 

aizņēmumu projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana 

antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” īstenošanai”: 

 

1. Lēmuma 1. punktu izteikt jaunā redakcijā: 

“1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 

Alūksnes novada pašvaldībai 2018. gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases 

noteiktajiem aizņēmuma procentiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta 

“Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās 

slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” īstenošanai līdz 854 697,00 EUR 

(astoņi simti piecdesmit četri tūkstoši seši simti deviņdesmit septiņi euro) apmērā, ar 

aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2019. gada marta līdz 2038. gada 

decembrim (ieskaitot).” 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 6 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 270 

 

Par līdzekļu piešķiršanu Liepnas pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanai 
 

 Izskatot Liepnas pagasta pārvaldes 10.07.2018. iesniegumu Nr. LPP/1-5/18/36 “Par 

papildus finansējumu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 10.07.2018. ar Nr. ANP/1-

33/18/2672, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.02.2018. lēmumu Nr.73 “Par Liepnas 

internātpamatskolas likvidāciju” (sēdes protokols Nr. 3, 31. punkts) un Alūksnes novada 

domes Finanšu komitejas 19.07.2018. lēmumu (sēdes protokols Nr. 7, 13. punkts), 

ar mērķi nodrošināt nekustamā īpašuma “Cielaviņas”, Liepnā, Liepnas pagastā 

saglabāšanu, 

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 finansējumu 1752,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit divi euro) 

apmērā Liepnas pagasta pārvaldei apsardzes signalizācijas ierīkošanai un 

signalizācijas apkopei un novērošanai nekustamā īpašuma “Cielaviņas”, Liepnā, 

Liepnas pagastā ēkām. 

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

grozījumus, palielinot ieņēmuma „Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo 

gadu parādi” plānu par lēmuma1. punkta summu. 

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 06108 valdības funkciju kodu – Liepnas 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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LĒMUMS Nr. 271 

 

Par līdzekļu piešķiršanu Liepnas vidusskolai 
 

 Izskatot Liepnas vidusskolas 28.06.2018. iesniegumu Nr. LVSK/1.11/18/87 “Par 

papildus finansējumu Liepnas vidusskolai”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

28.06.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/2538, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.02.2018. lēmumu Nr. 73 “Par Liepnas 

internātpamatskolas likvidāciju” (sēdes protokols Nr. 3, 31. punkts) un Alūksnes novada 

domes Finanšu komitejas 19.07.2018. lēmumu (sēdes protokols Nr. 7, 14. punkts), 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta 

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

 

1. Piešķirt finansējumu 3900,00 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti euro) apmērā Liepnas 

vidusskolai malkas iegādei, lai nodrošinātu internāta pakalpojumu Liepnas vidusskolā. 

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

grozījumus, palielinot ieņēmuma „Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo 

gadu parādi” plānu par lēmuma 1. punkta summu. 

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 092268 valdības funkciju kodu – Liepnas vidusskolas 

internāta pakalpojumi. 

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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LĒMUMS Nr. 272 

 

Par līdzekļu piešķiršanu Strautiņu pamatskolai 

 

 Izskatot Strautiņu pamatskolas 11.07.2018. iesniegumu Nr. SPSK/1-11/18/46 “Par 

papildus finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 11.07.2018. ar 

Nr. ANP/1-42/18/2694, 

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, Būvniecības Valsts kontroles biroja 

19.09.2017. lēmumu Nr. 4.2.5-17/474 un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 

19.07.2018. lēmumu (sēdes protokols Nr. 7, 15. punkts), 

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

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

budžetiem” 30. pantu,  

 

1. Piešķirt finansējumu 2060,00 EUR (divi tūkstoši sešdesmit euro) apmērā Strautiņu 

pamatskolas ēkas “Strautiņos”, Alsviķu pagastā konstrukciju pastiprināšanas 

projektēšanas pakalpojumam. 

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

grozījumus, palielinot ieņēmuma „Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo 

gadu parādi” plānu par lēmuma1. punkta summu. 

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 092210 valdības funkciju kodu – Strautiņu 

pamatskola. 

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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LĒMUMS Nr. 273 

 

Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes  2016. gada 28. janvāra lēmumā 

Nr. 11 “Par neapbūvēto zemju izmantošanas iespēju izvērtējuma apstiprināšanu” 

 

Izskatot Ziemera pagasta pārvaldes 16.07.2018. iesniegumu Nr. ZIPP/1-5/18/22, kas 

16.07.2018. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā  un reģistrēts ar Nr. ANP/1-33/18/2748, par 

grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada  domes 2016. gada 28. janvāra lēmumā Nr. 11,  

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

pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 

 

Izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada pašvaldībai īpašumā esošo un piekritīgo, 

neapbūvēto zemju izmantošanas iespēju izvērtējumā:  

 

Pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai “Vistaskalns”, kadastra apzīmējums [..], 

Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, vērtējumu par turpmākās izmantošanas iespēju noteikt - 

atsavināšana. Prognozētos ienākumus no zemes izmantošanas noteikt - tirgus vērtība 

atsavinot. 

 

 Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu. 
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LĒMUMS Nr. 274 

 

Par nekustamā īpašuma “Vistaskalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, 

atsavināšanu 

 

 Izskatot Ziemera pagasta pārvaldes 16.07.2018. iesniegumu Nr. ZIPP/1-5/18/22, par 

nekustamā īpašuma atsavināšanu, kas 16.07.2017. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un 

reģistrēts ar Nr. ANP/1-33/18/2748,  

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 4. panta otro daļu, 

6. panta otro daļu, 8.panta otro un piekto daļu, 

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu, neapbūvētu 

zemesgabalu “Vistaskalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra 

Nr. [..], 2,37 ha platībā, pārdodot to atklātā izsolē. 

 

2. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada pašvaldības 

Īpašumu atsavināšanas komisijai. 
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LĒMUMS Nr.275 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.05.2018. lēmumā Nr. 176 “Par aizņēmumu 

ceļu infrastruktūras projekta īstenošanai” 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības Īpašuma nodaļas 23.07.2018. iesniegumu, 

kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 23.07.2018. ar Nr. ANP/1-47/18/2818, Alūksnes 

novada domes 27.07.2017. lēmumu Nr. 271 “Par projektu “Pleskavas ielas pārbūve Alūksnē, 

Alūksnes novadā (2. kārta)”” (sēdes protokols Nr. 11, 52. punkts) un 25.01.2018. lēmumu 

Nr. 10 “Par projektu “Pleskavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (3. kārta)”” (sēdes 

protokols Nr. 1, 11. punkts)  Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā 

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

lēmumu Nr. 16 (sēdes protokols Nr. 2, 13. punkts), 1.3. punktu, Alūksnes novada attīstības 

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

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

23.4. punktu,  

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

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

pirmās daļas 7. 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 šādus grozījumus Alūksnes novada domes 22.05.2018. lēmumā Nr. 176 “Par 

aizņēmumu ceļu infrastruktūras projekta īstenošanai”: 

 

1. Lēmuma 1. punktā skaitli un vārdus 1 388 312,32 EUR (viens miljons trīs simti 

astoņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti divpadsmit euro un 32 centi) aizstāt ar skaitli un 

vārdiem 1 461 715,04 EUR (viens miljons četri simti sešdesmit viens tūkstotis septiņi 

simti piecpadsmit euro un 4 centi); 

2. Lēmuma 1.1. punktā skaitli un vārdus 24 241,62 (divdesmit četri tūkstoši divi simti 

četrdesmit viens euro un 62 centi) aizstāt ar skaitli un vārdiem 24 241,63 (divdesmit 

četri tūkstoši divi simti četrdesmit viens euro un 63 centi); 

3. Lēmuma 1.2. punktā skaitli un vārdus 413 070,70 EUR (četri simti trīspadsmit tūkstoši 

septiņdesmit euro un 70 centi) aizstāt ar skaitli un vārdiem 486 473,41 EUR (četri 

simti astoņdesmit seši tūkstoši četri simti septiņdesmit trīs euro un 41 cents); 

4. Lēmuma 2. punktā skaitli un vārdus 309 803,00 EUR (trīs simti deviņi tūkstoši astoņi 

simti trīs euro) aizstāt ar skaitli un vārdiem 364 855,00 EUR (trīs simti sešdesmit četri 

tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci euro). 
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5. Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānoto grafiku izteikt jaunā redakcijā, saskaņā ar 

pielikumu. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks (jaunā redakcijā) uz 3 lapām. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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