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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 183 
 

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Siguldas iela 1-2, Alūksnē,  Alūksnes 

novadā  

Ņemot vērā, ka zuduši Alūksnes novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumā Nr. 37 

“Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Siguldas iela 1-2, Alūksnē, Alūksnes 

novadā” norādītie apstākļi sociālā dzīvokļa statusa noteikšanai, un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un 

sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta pirmo daļu, 

1. Atcelt Alūksnes novada pašvaldības dzīvoklim Siguldas ielā 1-2,  Alūksnē, 

Alūksnes novadā, sociālā dzīvokļa statusu. 

2. Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 28.05.2015. lēmumā Nr. 194 „Par sociālā  

dzīvokļa statusa noteikšanu”, protokols Nr. 11, 39. punkts, svītrojot 

1.6. apakšpunktu. 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 184 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Siguldas ielā 1 – 2, Alūksnē, 

Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 14.05.2019. 

iesniegumu Nr.1.8/239, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 14.05.2019. ar 

Nr. ANP/1-42/19/1935, 

secinot to, ka nepieciešamie izdevumi, lai savestu dzīvošanai kārtībā dzīvokli Siguldas 

ielā 1 – 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, bet vēlāk arī administrēšanas un uzturēšanas izdevumi, 

nav samērojami ar īpašuma faktisko vērtību un izmantošanas iespējām, 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 4. panta otro daļu, 5. panta pirmo un 

piekto daļu, 8. panta trešo daļu,  

 

1. Atzīt, ka Alūksnes novada pašvaldības dzīvoklis Siguldas ielā 1– 2, Alūksnē, Alūksnes 

novadā nav derīgs dzīvošanai. 
 

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

Siguldas ielā 1 – 2, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 35 m² un ar to saistītām 

kopīpašuma 350/699 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnes un 

zemes. 
 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu Siguldas ielā 1 – 2, Alūksnē, 

Alūksnes novadā.  

 

4. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

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

atsavināšanas komisijai. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 185 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

3672 003 0084 un 3672 003 0085, “Blūmreiņi”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, 

atsavināšanu 

 

 Izskatot bijušā zemes lietotāja  iesniegumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

3672 003 0084 un 3672 003 0085, Malienas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 

23.05.2019. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/19/755, 

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 “Blūmreiņi”, 

Malienas pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3672 003 0084, sastāvā 

esošas Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 3672 003 0084 un 3672 003 0085, par kurām Malienas pagasta 

padome 30.06.2009. noslēgusi zemes nomas līgumu ar bijušo zemes lietotāju.  

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi,  

īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības 

vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienību 

atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienību 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 3672 003 0084 un neapbūvētu zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 3672 003 0085, “Blūmreiņi”, Malienas 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. 186 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pīlādži” – 4, Mālupē, Mālupes 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot dzīvokļa īrnieka ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma “Pīlādžos” – 4, Mālupē, 

Mālupes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

07.06.2019. ar Nr. ANP/1-24/19/802,  

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 Alūksnes novada bāriņtiesas 06.06.2019. apliecinātu vienošanos, 

  

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu –dzīvokli 

“Pīlādžos” – 4, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 69,1 m² 

un ar to saistītām kopīpašuma 691/18699 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas 

un zemes. 
 

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 

noteiktās cenas samaksā.  

 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu “Pīlādži” – 4, Mālupē, 

Mālupes pagastā, 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. 187 

 

Par nekustamā īpašuma “ceļš Malveši - Apsītes”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā 

sastāvā esošās inženierbūves nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā 

 

Izskatot akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” iesniegumu „Par nekustamā īpašuma 

“ceļš Malveši-Apsītes” bezatlīdzības nodošanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 13.06.2019. ar Nr. ANP/1-35/19/2361, pamatojoties uz 26.10.2017. Alūksnes 

novada domes lēmumu Nr.386 “Par nekustamā īpašuma “ceļš Malveši-Apsītes”, Zeltiņu 

pagastā, Alūksnes novadā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā””, ņemot vērā, ka 

inženierbūve ar kadastra apzīmējumu 3694 004 0023 002 08.03.2019. kadastrāli uzmērīta un 

atrodas Alūksnes novada pašvaldības bilancē, 
 

  nodot bez atlīdzības valstij Zemkopības ministrijas personā nekustamā īpašuma “ceļš 

Malveši – Apsītes”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3694 004 0023, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 3694 004 0023, sastāvā esošu inženierbūvi ar kadastra 

apzīmējumu 3694 004 0023 002.   
 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 188 

 

Par ½ domājamo daļu bezmantinieka mantas no nekustamā īpašuma “Vilnīši”,  Liepnas 

pagastā, Alūksnes novadā pārņemšanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā 

 

Izskatot Valsts ieņēmumu dienesta 24.05.2019. iesniegumu Nr. 4.5.1-6/37930 „Par 

valstij piekrītošo nekustamo īpašumu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 24.05.2019. 

ar Nr. ANP/1-35/19/2100, ar piedāvājumu pārņemt pašvaldības īpašumā par bezmantinieka 

mantu atzīto ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Vilnīši”, Liepnas pagastā, Alūksnes 

novadā, kadastra numurs 3668 010 0073, Alūksnes novada dome konstatē, ka: 

 

1. Saskaņā ar Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā pieejamo informāciju, 

nekustamais īpašums “Vilnīši”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

3668 010 0073, sastāv no trīs neapbūvētām zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 3668 010 0073, 3668 010 0074 un 3668 015 0013 13,8 ha kopplatībā, 

kas ierakstīts Liepnas pagasta zemesgrāmatas 165. nodalījumā.  

2. Pamatojoties uz Vidzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Baibas 

JAUNBĒRZIŅAS 2018. gada 12. decembra aktu Nr. 2566 „Par mantojuma lietas 

izbeigšanu” par bezmantinieka mantu atzītā ½ domājamā daļa no nekustamā 

īpašuma “Vilnīši”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3668 010 

0073, ir ņemta valsts uzskaitē. 

 

Pieņemot lēmumu, Alūksnes novada dome ņem vērā Liepnas pagasta pārvaldes 10.06.2019. 

atzinumu Nr. LPP/1-5/19/31 „Par bezmantinieka mantu”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 11.06.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/2331 par to, ka ½ domājamā daļa no nekustamā 

īpašuma “Vilnīši”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3668 010 0073  

nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai – peldēšanās vietas “Cālenītis”, aktīvās atpūtas 

vietas “Saidupe” un Saidu kapsētas teritorijas uzturēšanai, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

15. panta pirmās daļas 2. punktu. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Ministru 

kabineta 26.11.2013. noteikumu Nr. 1354 Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas 

uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu 

ieskaitīšana valsts budžetā” 32.7. apakšpunktu, 

 

 



Pārņemt Alūksnes novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības par bezmantinieka mantu 

atzīto ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Vilnīši”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, 

kadastra numurs 3668 010 0073.       

 
 

Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS
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LĒMUMS Nr. 189 

 

Par atteikumu pārņemt Alūksnes novada pašvaldības īpašumā ½ domājamo daļu 

bezmantinieka mantas no nekustamā īpašuma „Priedes”, Liepnā, Liepnas pagastā, 

Alūksnes novadā 

 

Izskatot Valsts ieņēmumu dienesta 24.05.2019. iesniegumu Nr. 4.5.1-6/37930 „Par 

valstij piekrītošo nekustamo īpašumu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 24.05.2019. 

ar Nr. ANP/1-35/19/2100, ar piedāvājumu pārņemt pašvaldības īpašumā par bezmantinieka 

mantu atzīto ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Priedes”, Liepnā, Liepnas pagastā, 

Alūksnes novadā, kadastra numurs 3668 010 0025, Alūksnes novada dome konstatē, ka: 

 

1. Saskaņā ar Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā pieejamo informāciju, 

nekustamais īpašums „Priedes”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra 

numurs 3668 010 0025, sastāv no dzīvojamās mājas un divām zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 3668 010 0025 un 3668 010 0026 1,6 ha kopplatībā, kas 

ierakstīts Liepnas pagasta zemesgrāmatas 100000439891 nodalījumā.  

2. Pamatojoties uz Vidzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Baibas JAUNBĒRZIŅAS 

2018. gada 12. decembra aktu Nr.2566 „Par mantojuma lietas izbeigšanu” par 

bezmantinieka mantu atzītā ½ domājamā daļa no nekustamā īpašuma „Priedes”, Liepnā, 

Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3668 010 0025, ir ņemta valsts 

uzskaitē. 

 

Pieņemot lēmumu, Alūksnes novada dome ņem vērā Liepnas pagasta pārvaldes 

10.06.2019. atzinumu Nr. LPP/1-5/19/31 „Par bezmantinieka mantu”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 11.06.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/2331, par to, ka ½ domājamā daļa no 

nekustamā īpašuma “Priedes”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

3668 010 0025, nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu,  

 

Nepārņemt Alūksnes novada pašvaldības īpašumā par bezmantinieka mantu atzīto ½ 

domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Priedes”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, 

kadastra numurs 3668 010 0025.       

 
 

Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 190 

 

Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā  Nr. 3/2016 atradnē 

“Jaunrautiņas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā 

 

Alūksnes novada pašvaldībā 22.05.2019 saņemts un ar Nr. ANP/1-40/19/2066  

reģistrēts [..], vienotais reģistrācijas numurs [..], iesniegums ar lūgumu pagarināt bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr. 3/2016, izsniegta [..] 2016. gada 28. jūlijā 

atradnei „Jaunrautiņas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā. 

Izskatot iesniegumu un tā pielikumus, un izvērtējot Alūksnes novada pašvaldības rīcībā 

esošo informāciju, konstatēts: 

- smilts – grants un smilts atradne „Jaunrautiņas” atrodas iesniedzēja īpašumā 

esošā nekustamā īpašuma „Jaunrautiņas” (kadastra numurs 3696 003 0176), 

Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 3696 003 0176; 

- atbilstoši Alūksnes novada teritorijas plānojumam 2015.-2027. gadam, 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 737. punktam,  karjera izstrāde 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3696 003 0176 veicama 3 gadu laikā no 

tās uzsākšanas, pēc kuras jāveic teritorijas sakārtošana un labiekārtošana; 

- saskaņā ar pārskatu par derīgo izrakteņu ieguvi atradnē „Jaunrautiņas”, Ziemera 

pagastā, Alūksnes novadā, ieguves limita atlikums 2018. gada beigās kategorijā 

A ir 89462 m3 – grants un 223632 m3 –smilts; 

- atradnes „Jaunrautiņas” derīgo izrakteņu ieguves uzskaites žurnālā pirmais 

ieraksts par ieguvi veikts 2017. gada 18. septembrī; 

- Valsts Vides dienests 2019. gada 2. maijā ir pieņēmis lēmumu Nr. CS19VL0069 

„Par grozījumiem derīgo izrakteņu atradnes pasē” un lēmumu Nr. CS19VL0070 

„Par grozījumiem derīgo izrakteņu ieguves limitā”. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 11.punktu, likuma 

„Par zemes dzīlēm” 4. panta piektās daļas 1.punktu, 9. panta pirmās daļas 5. punktu, Ministru 

kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un 

bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 32., 33., 34. un 35. 

punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu 

izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 6. un 

7. punktu, 

1. Pagarināt 2016.gada 28. jūlijā izsniegtās bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļaujas Nr. 3/2016 smilts-grants un smilts ieguvei atradnē „Jaunrautiņas”, Ziemera 

pagastā, Alūksnes novadā, derīguma termiņu līdz 2020. gada 18. septembrim. 



2. Aizstāt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr. 3/2016 tekstu “un ir derīga 

līdz 2019. gada 5. maijam” ar tekstu “grozīta 2019. gada 27. jūnijā un ir derīga līdz 

2020. gada 18. septembrim”. 

3. Papildināt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr. 3/2016 3.pielikumu ar 

Valsts Vides dienesta lēmumu Nr. CS19VL0070 (skat. šī lēmuma pielikumā). 

4. Atļauju izsniegt pēc valsts nodevas 71,15 euro samaksas pašvaldības budžetā. 

 

Lēmums Nr.190 ir Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr. 3/2016 atradnes 

„Jaunrautiņas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, ar kadastra numuru 3696 003 0176,  

neatņemama sastāvdaļa. 

 

Lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā Voldemāra 

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV- 4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 191 

 

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

2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Ošu iela 3B, Alūksne, 

Alūksnes novads, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma 

apstiprināšanu 

 Ņemot vērā Alūksnes novada domes 30.05.2019. lēmumu Nr. 179 “Par projektu 

“Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide””, kā arī Alūksnes novada domes 

27.08.2015. saistošo noteikumu Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015. –

2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (turpmāk – 

Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam) Alūksnes pilsētas funkcionālā 

zonējuma karti, nekustamam īpašumam Ošu iela 3B (kadastra numurs 3601 001 0003), 

Alūksne, Alūksnes novads, nepieciešams mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu uz Tehniskās 

apbūves teritoriju (TA) veselības veicināšanas pakalpojuma centra katlu mājas izbūvei. 

 Saskaņā ar Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 3601 001 0001 atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS), kuras 

galvenais izmantošanas veids, atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, ir 

savrupmāju un vasarnīcu apbūve. 

 Plānoto būvniecības ieceri - veselības veicināšanas pakalpojuma centra katlu māja - 

iespējams īstenot, izstrādājot lokālplānojumu, kurā zemes vienības daļai tiek mainīts 

funkcionālais zonējums no Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) uz Tehniskās apbūves 

teritoriju (TA) un, saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 13.aprīļa noteikumu Nr.240 

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

precizējami teritorijas izmantošanas veidi. 

 

 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 teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam 850. punktu: 

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam Ošu ielā 3B (kadastra 

numurs 3601 001 0003), Alūksnē, Alūksnes novadā. 

2. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu saskaņā ar pielikumu. 



3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības 

Plānošanas un attīstības nodaļas teritorijas plānotāju Ievu SILBAUMU. 

4. Paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības tīmekļa 

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

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

6. Izstrādes vadītājam lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietot 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā TAPIS. 

 

Pielikumā: Darba uzdevums ar grafisko materiālu. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 

http://www.aluksne.lv/
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2019/03.07/Lokalplanojums_Ošu%20iela__3B%20(6).docx
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LĒMUMS Nr. 192 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2019. gada 27. februāra lēmumā Nr. 22 “Par 

Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2019. – 2021. gadam 

apstiprināšanu”  

 

 Izskatot valsts akciju sabiedrības “LATVIJAS VALSTS CEĻI” 20.05.2019. vēstuli 

Nr.1.3/6054 “Par mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem (ielām) 2019.gadā”, kas saņemta un 

reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 21.05.2019. ar Nr. ANP/1-35/19/2041,  

 pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 „Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 

24.punktu, Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.1/2015 

„Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība” (apstiprināti ar 

Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.12 (protokols Nr.2, 9.punkts)), 

  

Apstiprināt grozījumus Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plānā 2019. – 

2021.gadam un izteikt to redakcijā saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pielikumu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2019/03.07/Ielu_un_celu_fonda_plans.doc


 
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 

2019. gada 27. jūnijā                                                              sēdes protokols Nr.6, 12.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 193 

 

Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Laurencenes ielā 4 k - 2, Alūksnē, 

Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas projekta realizācijai 

 

Izskatot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Laurencenes ielā 4 k – 2, Alūksnē, Alūksnes 

novadā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas - biedrības „LAURENCENES IELA 4K-2” 

31.05.2019. projekta pieteikumu, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

31.05.2019. ar Nr. ANP/1-41/19/2193,  

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 Laurencenes ielā 4k-2, 

Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, piešķirot 

līdzfinansējumu 2790,69 EUR (divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro 69 centi).  

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar dzīvokļu īpašnieku 

pilnvaroto personu - biedrību „LAURENCENES IELA 4K-2”, reģistrācijas numurs 

40008183730. 

 

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. 194 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2018. 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” 2018. gada publisko 

pārskatu (pielikumā uz 9 lapām). 

 

2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “ALJA” publicēt 2018. gada 

publisko pārskatu Alūksnes novada pašvaldības interneta mājaslapā 

www.aluksne.lv.  

 

 Domes priekšsēdētājs                          A. DUKULIS 

 

 

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2019/03.07/Alja_publiskais_parskats.doc
http://www.aluksne.lv/
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LĒMUMS Nr. 195 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības 2018. 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 2018. gada publisko pārskatu (pielikumā uz 

148 lapām). 

2. Ziņojumu par Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu publicēt Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 

un Alūksnes novada pašvaldības laikrakstā “Alūksnes Novada Vēstis”. 

 

Domes priekšsēdētājs                      A.DUKULIS 
 

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2019/03.07/Publiskais_parskats_2018_apstiprinats%20(003).pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2019/03.07/Publiskais_parskats_2018_apstiprinats%20(003).pdf
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LĒMUMS Nr. 196 

 

Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekli 

Izskatot S. BUKANES 06.06.2019. iesniegumu (reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

06.06.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/2280, 

ņemot vērā Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas G. VANAGAS viedokli 

(reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā ar Nr. ANP/1-42/19/2297), un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 26. punktu, Bāriņtiesu 

likuma 9. panta pirmo daļu, 

 

Ievēlēt Sanitu BUKANI, personas kods [..], par Alūksnes novada bāriņtiesas locekli no 

2020. gada 15. janvāra uz 5 (pieciem) gadiem. 

 

Domes priekšsēdētājs                      A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 197 
 

Par maksas pakalpojumu Liepnas vidusskolā 

 

Ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) 

apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktu, Izglītības 

likuma 59. panta ceturtās daļas 2. punktu un Liepnas vidusskolas nolikuma (apstiprināts ar 

Alūksnes novada domes 24.11.2016. lēmumu Nr. 389 “Par Liepnas vidusskolas nolikuma 

apstiprināšanu”, sēdes protokols Nr. 19, 6. punkts) 43.2. punktu, 

 

Apstiprināt maksu par Liepnas vidusskolas sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem ar 

izglītības iestādi nesaistītām personām – nometņu un citu pielīdzinātu pasākumu dalībniekiem: 

 

Nr.p.k. Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma 

maksa vienai personai bez 

PVN 

PVN 

1. Brokastis 0,76 Piemēro 

2. Pusdienas 1,40 Piemēro 

3. Vakariņas 1,36 Piemēro 

 Kopā 3,52 Piemēro 

 

  

Domes priekšsēdētājs                                    A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 198 

 

Par Liepnas vidusskolas internāta maksas pakalpojumu 

 

Ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) 

apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktu,  

 

1. Noteikt maksu par gultas vietas nodrošināšanu nometņu un citu pielīdzinātu 

pasākumu dalībnieku grupām (ar dalībnieku skaitu vismaz 10 dalībnieki) Liepnas 

vidusskolas internātā - 3,78 EUR diennaktī (bez pievienotās vērtības nodokļa) 

vienai personai. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 28.02.2013. lēmumu Nr. 64 ,,Par 

Liepnas vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr. 2, 

24. punkts) 

3. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 1.jūlijā. 

 

Domes priekšsēdētājs                                    A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 199 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr. 423 “Par 

Alūksnes novada pašvaldības sporta zālēs, laukumos un citās sporta būvēs sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem” 

 

Ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) 

apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktu, Izglītības 

likuma 59. panta ceturtās daļas 2. punktu un Liepnas vidusskolas nolikuma (apstiprināts ar 

Alūksnes novada domes 24.11.2016. lēmumu Nr. 389 “Par Liepnas vidusskolas nolikuma 

apstiprināšanu”, sēdes protokols Nr. 19, 6. punkts) 43.2. punktu, 

 

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmuma Nr.423 “Par 

Alūksnes novada pašvaldības sporta zālēs, laukumos un citās sporta būvēs sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem” pielikuma 2. punktā: 

1.1. Aizstāt 2.1. apakšpunktā vārdus ,,lielā zāle” ar vārdiem  “lielā sporta zāle” un 

skaitli “7,11” ar skaitli , “32,75”; 

1.2. Aizstāt 2.2. apakšpunktā skaitli “0,71” ar skaitli “2,62”; 

1.3. Svītrot 2.3. un 2.4. apakšpunktus. 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 1.jūlijā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 200 

 

Par nekustamā īpašuma sākotnējo atzīšanu bilancē 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 17. punktu un 2018. gada 

13. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta 

iestādēs” 22., 47.1. un 50. punktiem,  

Atzīt Alūksnes novada pašvaldības bilances uzskaitē līdz šīm neuzskaitītu esošu 

nekustamo īpašumu: 

 

Nr.p.k. 
Būves nosaukums, adrese 

Būves kadastra 

apzīmējums 

1. 

Ūdenstornis “Bērzu kalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes 

novadā 36960050273001 

2. 

Sūkņu māja “Attīrīšanas iekārtas”, Mālupes pagastā, 

Alūksnes novadā 36740020161001 

3. 

Ūdens atdzelžošanas stacija “Ūdenstornis”, Mālupes 

pagastā, Alūksnes novadā 36740020151005 

4. 

Ūdenstornis “Ūdenstornis”, Mālupes pagastā, Alūksnes 

novadā 36740020151004 

5. 

Attīrīšanas stacija “Attīrīšanas ierīces”, Ilzenes pagastā, 

Alūksnes novadā 36520050317001 

6. 

Pārsūknēšanas stacija “Attīrīšanas ierīces”, Ilzenes 

pagastā, Alūksnes novadā 36520050317002 

7. 

Nosēdbaseins “Attīrīšanas ierīces”, Ilzenes pagastā, 

Alūksnes novadā 36520050317003 

8. 

Sūkņu stacija “Ūdenstornis Muiža”, Ilzenes pagastā, 

Alūksnes novadā 36520030071001 

9. 

Ūdenstornis “Dailes”, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, 

Alūksnes novadā 36520050201004 

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.  
 

Domes priekšsēdētājs                                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 201 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.09.2018. lēmumā Nr. 365 “Par aizņēmumu 

projekta “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības 

administratīvajā ēkā” īstenošanai” 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības 22.12.2016. lēmumu Nr.439 “Par projektu 

“Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada administratīvajā ēkā”” (sēdes protokols 

Nr.20, 22.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), 8.3.punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 

2011.-2017. aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2019.gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes 

novada domes  25.04.2019. lēmumu Nr.121 (sēdes protokols Nr.4, 33.punkts), 99.1.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 

2019.gadam” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 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 27.09.2018. lēmumā Nr.365 “Par 

aizņēmumu projekta “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības 

administratīvajā ēkā” īstenošanai”: 

 

1. Lēmuma 1. punktā skaitli un vārdus “2 011 343,29 EUR (divi miljoni vienpadsmit 

tūkstoši trīs simti četrdesmit trīs euro un 29 centi)” aizstāt ar skaitli un vārdiem 

“2 366 590,82 EUR (divi miljoni trīs simti sešdesmit seši tūkstoši pieci simti 

deviņdesmit euro 82 centi)”. 

2. Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānoto grafiku izteikt jaunā redakcijā, saskaņā ar 

pielikumu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks (jaunā redakcijā) uz 8 lp. 

 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2019/03.07/aiznemumu%20aprekins_2019_gads_darza_iela_11_grozijumi%20(1).xlsx
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LĒMUMS Nr. 202 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr. 15 “Par amata vietām 

un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Izskatot Alūksnes novada vidusskolas 06.06.2019. iesniegumu Nr. ANV/5-01/19/44 

“Par grozījumiem amatu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 06.06.2019. ar 

Nr. ANP/1-42/19/2275, pašvaldības aģentūras “ALJA” 11.06.2019. iesniegumu Nr. ALJA/1-

7/19/35 “Par grozījumiem amatu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

11.06.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/2322, pašvaldības aģentūras “SPODRA” 12.06.2019. 

iesniegums Nr. SPO/1-5/19/61 “Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 

“SPODRA” darbinieku amatu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.06.2019. 

ar Nr. ANP/1-42/19/2352, 

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības Finanšu komitejas 20.06.2019. lēmumu (sēdes 

protokols Nr. 7, 17. 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” 

5.9. un 5.10. punktu,  

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 „Par amata 

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”: 

1. ar 2019. gada 1. jūliju: 

1.1. Pašvaldības aģentūrai “SPODRA” (21. pielikums): 

1.1.1. likvidēt amata vienību – palīgstrādnieks, izslēdzot 19.1 pozīciju; 

1.2.Pašvaldības aģentūrai “ALJA” (22. pielikums): 

1.2.1. likvidēt amata vienību – sētnieks, izslēdzot 5. pozīciju, 

1.2.2. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 6. pozīciju, 

1.2.3. izveidot jaunu amata vienību – Pilssalas teritorijas pārzinis, izsakot 

7. pozīciju šādā redakcijā: 

Nr. 

p.k. 
Amata nosaukums 

Amata saime, 

(apakšsaime), 

līmenis 

Profesiju 

klasifikatora 

kods 

A
m

at
al

g
as

 g
ru

p
a 

K
at

eg
o
ri

ja
 

A
m

at
al

g
a,

 E
U

R
 

D
ar

b
a 

sl
o
d
ze

 

M
ēn

eš
al

g
a,

 E
U

R
 

7. Pilssalas teritorijas 

pārzinis 

3./IIA 5153 02 

 

6 3 [..] 1 [..] 



 

2. ar 2019. gada 1. augustu: 

2.1. Alūksnes novada vidusskolai (35. pielikums): 

2.1.1. 16. pozīcijas amata vienībai – sociālais darbinieks, darba slodzi “1” 

aizstāt ar darba slodzi “0,85”, mēnešalgu “[..]” aizstāt ar mēnešalgu 

“[..]”, 

2.1.2. izveidot jaunu amata vienību – skaņu un gaismu režisors, izsakot 

18. pozīciju šādā redakcijā: 

 
 

Domes priekšsēdētājs                    A.DUKULIS 

 
 

Nr. 

p.k. 
Amata nosaukums 

Amata saime, 

(apakšsaime), 

līmenis 

Profesiju 

klasifikatora 

kods 

A
m

at
al

g
as

 g
ru

p
a 

K
at

eg
o
ri

ja
 

A
m

at
al

g
a,

 E
U

R
 

D
ar

b
a 

sl
o
d
ze

 

M
ēn

eš
al

g
a,

 E
U

R
 

18. Skaņu un gaismu 

režisors  

3./IIB 2654 07 

 

8 1 [..] 0,15 [..] 
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LĒMUMS Nr. 203 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 25.01.2018. noteikumos Nr. 1/2018 “Par 

Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammu 2018. - 2021. gadam” 

 

 Ņemot vērā Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu “Par 2019. gada kopējo pašvaldību 

aizņēmumu limitu un pašvaldību aizņēmumu pieprasījumiem”, kas izskatīts Ministru kabineta 

2019. gada 11. jūnija sēdē, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā 

Investīciju plāna 2015. - 2019. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes  25.04.2019. 

lēmumu Nr.121 (sēdes protokols Nr. 4, 33. punkts), 30. punktu, Alūksnes novada izglītības 

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

24.03.2016. lēmumu Nr. 103 (sēdes protokols Nr. 5, 37. punkts), paredzēto uzdevumu un 

pasākumu plāna 1.1.4. punktu, 

 pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma “Par 

pašvaldību budžetiem” 30. pantu, 

 

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības 25.01.2018. noteikumos Nr. 1/2018 “Par 

Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammu 2018. - 2021. gadam”, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

25.01.2018. lēmumu Nr. 33 (sēdes protokols Nr. 1, 34. punkts): 

1.1.  2.2. apakšpunktā skaitli un vārdus “160 000 EUR” aizstāt ar skaitli un vārdiem 

“0 EUR”, 

1.2.  2.3. apakšpunktā skaitli un vārdus “160 000 EUR” aizstāt ar skaitli un vārdiem 

“220 000 EUR”, 

1.3.  2.4. apakšpunktā skaitli un vārdus “120 000EUR” aizstāt ar skaitli un vārdiem 

“220 000 EUR”. 

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 204 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta finansējuma pārdali 

 

 Ņemot vērā Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu “Par 2019. gada kopējo pašvaldību 

aizņēmumu limitu un pašvaldību aizņēmumu pieprasījumiem”, kas izskatīts Ministru kabineta 

2019. gada 11. jūnija sēdē, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā 

Investīciju plāna 2015. - 2019. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes  25.04.2019. 

lēmumu Nr.121 (sēdes protokols Nr. 4, 33. punkts), 30.punktu, Alūksnes novada izglītības 

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

24.03.2016. lēmumu Nr. 103 (sēdes protokols Nr. 5, 37. punkts), paredzēto uzdevumu un 

pasākumu plāna 1.1.4. punktu 

 pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 2. punktu, 15. panta 

pirmās 4. un 6. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada 

pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr. 4/2010 „Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas 

procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada administratīvajām teritorijām” 1.2. punktu, 

 

1. Pārdalīt Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta finansējumu starp 

šādām aktivitātēm: 

Uzskaites dimensija Aktivitāte Summa, EUR 

095320 Izglītības un sporta centra izveide 

(projektēšana) 

+ 403 966 

0112 Alūksnes novada pašvaldības Administrācija 

(telpu remonts, datortehnikas iegāde) 

- 29 245 

0111 Deputātu, komiteju, komisiju darba 

nodrošinājums (komisiju atalgojums) 

- 10 000 

066011 Alūksnes novada pagastu teritoriālu vienību 

infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabšana 

- 160 000 

045301 Alūksnes dzelzceļa stacijas remontdarbu 

līdzfinansējums 

- 18 700 

049005 Skiču projekts Tūrisma informācijas centram - 10 000 

049005 Tūrisma informācijas centra āra stenda 

projektēšanai 

- 10 000 

049005 Arheoloģisko izrakumos atrasto priekšmetu 

restaurācija 

- 4 000 

082917 Arheoloģijas darbu veikšana - 12 826 

049003 Biznesa ideju konkurss - 5 000 



047313 Dienvidu torņa ekspozīcijas uzturēšana - 10 000 

066010 Finansējums deleģētajiem uzdevumiem 

(Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta 

centrs) 

- 10 000 

045112 Alūksnes pilsētas satiksmes drošības pasākumi 

(t.sk. pagalma asfaltēšana) 

- 10 000 

066017 Alūksnes Pilssalas estrādes teritorijas 

elektroenerģijas remonts 

- 10 000 

062013 PA “SPODRA” ēku apsaimniekošana (telpu 

remonts) 

- 25 000 

096117 Skolēnu pārvadājumu rezerves fonds - 20 000 

0110 Kases apgrozāmie līdzekļi - 35 000 

066016 Jaunlaicenes industriālas teritorijas ieņēmumi - 8 195 

066001 Atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi - 16 000 

 Kopā 0 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 30.05.2019. lēmumu Nr. 157 ,,Par 

Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammu 2019. gadam” (sēdes protokols Nr. 5, 19. punkts). 

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 205 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 9/2019 

“Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr. 7/2019 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2019. 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. 9/2019 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2019 „Par Alūksnes novada pašvaldības 

budžetu 2019.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 

 

 
 

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2019/03.07/Saistosie_noteikumi_budzeta_grozijumi.pdf
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Par projektu „Šķeļam viļņus Alūksnes ezerā”  

Izskatot biedrības „Ūdens motosporta klubs NordOst” (reģistrācijas Nr. 50008093551) 

17.06.2019. iesniegumu Nr.05/2019, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 18.06.2019. ar 

Nr. ANP/1- 41/19/2421, par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu,  21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu 

un Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr. 32/2012 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 1.4.3. un 3.6.1. 

apakšpunktu, 

1. Atbalstīt biedrības „Ūdens motosporta klubs NordOst” (reģistrācijas Nr. 50008093551) 

piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 

19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 

aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projektu „Šķeļam viļņus Alūksnes 

ezerā” (turpmāk – projekts). 

2. Projekta atbalsta gadījumā:  

2.1.  nodrošināt līdzfinansējumu projekta realizācijai 1000 EUR (viens tūkstotis euro)  

no Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem; 

2.2.  slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Ūdens motosporta klubs NordOst” par 

projekta realizāciju. 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu  

infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu 

 

Saskaņā ar 2016. gada 1. martā noslēgto sadarbības līgumu par projekta “Vidzeme 

iekļauj” īstenošanu Nr. 2.1-19/35 starp Vidzemes plānošanas reģionu un Alūksnes novada 

pašvaldību, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 871 

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt 

pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai 

dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas 

īstenošanas noteikumi”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 

21. panta pirmās daļas 23. punktu un “Alūksnes novada attīstības programma 2011. -2017. 

gadam” aktualizētā  Rīcības plāna 3.1.punktu un Investīciju plāna 2015.-2019.gadam 43.2. 

punktu:  

 

1. Noteikt šādus Alūksnes novadā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izvietojumus un 

sasniedzamos rezultātus: 

1.1. Izvietot Alūksnes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā Kārklu ielā 5, Alūksnē, 

Alūksnes novadā moduļu mājas, nodrošinot Alūksnes pilsētas ūdensapgādes, 

kanalizācijas, siltumapgādes un elektroenerģijas pieslēgumus.  

Iznākuma rādītājs: jaunizveidots, normatīviem atbilstošs, grupu dzīvokļu pakalpojums 

16 (sešpadsmit) pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.  

1.2. Izveidot Alūksnes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā Uzvaras ielā 1, Alūksnē, 

Alūksnes novadā Sociālās rehabilitācijas centru bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.  

Iznākuma rādītājs: sniegts sociālās rehabilitācijas pakalpojums 52 (piecdesmit diviem) 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem. 

1.3. Izveidot Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā dienas aprūpes centru bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem.  

Iznākuma rādītājs: jaunizveidotas, normatīviem atbilstošas, 8 (astoņas) vietas dienas 

aprūpes centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 

1.4. Izveidot Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā dienas aprūpes centru personām ar 

garīga rakstura traucējumiem.  

Iznākuma rādītājs: jaunizveidotas, normatīviem atbilstošas 20 (divdesmit) vietas dienas 

aprūpes centra pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. 



1.5. Izveidot Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā specializētās darbnīcas pilngadīgām 

personām ar garīga rakstura traucējumiem.  

Iznākuma rādītājs: jaunizveidotas, normatīviem atbilstošas, 10 (desmit) vietas 

specializēto darbnīcu pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura 

traucējumiem. 

2. Atbalstīt projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Savienības fondu 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt 

pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti 

neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā projektu iesniegumu 

atlases kārtā, apstiprinot projekta indikatīvās izmaksas 874 700,00 EUR (astoņi simti 

septiņdesmit četri tūkstoši septiņi simti euro) apmērā, ko sastāda: 

  2.1  Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ar snieguma rezervi indikatīvi 

536219,10 EUR (pieci simti trīsdesmit seši tūkstoši divi simti deviņpadsmit euro 10 

centi); 

2.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums – indikatīvi 338 480,90 EUR (trīs simti 

trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti astoņdesmit euro 90 centi), t.sk. plānotā valsts 

budžeta dotācija - 74 904,27 EUR (septiņdesmit četri tūkstoši deviņi simti četri  euro 27 

centi) apmērā. 

3. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu paredzēt no Alūksnes novada pašvaldības 

2019. - 2021. gadu budžeta (aizņēmuma) līdzekļiem.  

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 2017. gada 28. decembra Alūksnes novada 

domes lēmums Nr. 464  “Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu”. 
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IZSKATĪTS SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ 
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IZSKATĪTS SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ 

 

 


