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Alūksnē 

2020. gada 9. novembrī                                                       ārkārtas sēdes protokols Nr.17, 1. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.284 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 2017. gada 28. jūnija lēmumā Nr. 188 “Par 

deputātu ievēlēšanu pastāvīgajās komitejās” 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 10.punktu, 50. pantu, 

Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošo noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes 

novada pašvaldības nolikums” 13. punktu, 

 

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 2017. gada 28. jūnija lēmumā Nr. 188 “Par 

deputātu ievēlēšanu pastāvīgajās komitejās”, izsakot lēmuma 2.4. punktu šādā redakcijā: 

“2.4. Jāni SKULTI;”. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.285 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 29.10.2020. lēmumā Nr. 261 “Par dzīvojamās 

mājas “Liepna 3”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam 

Nr.[..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības”” 

 

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 29.10.2020. lēmumā Nr. 261 “Par 

dzīvojamās mājas “Liepna 3”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam 

Nr.[..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības”, 

aizstājot visā tekstā skaitļus “476/3539” ar skaitļiem “476/3599”.  

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.286 

 

Par aizņēmumu un līdzfinansējuma piešķiršanu pašvaldības investīciju projektam 

“Bezkontakta, attālinātās pārvaldīšanas sistēmas ieviešana”  

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 20.oktobra rīkojumu Nr.387 “Par 

atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās 

situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, Alūksnes novada 

attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2020. gadam, kas 

apstiprināts ar Alūksnes novada domes  27.08.2020. lēmumu Nr. 232, 104. punktu,  

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

pirmās daļas 2. un 27.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. un 30. pantu, Ministru 

kabineta 2019. gada 10.decembra noteikumu Nr. 590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem 

un galvojumiem” II. nodaļu, 16. un 17. 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 pašvaldības investīciju projekta 

“Bezkontakta, attālinātās pārvaldīšanas sistēmas ieviešana” īstenošanai līdz 

53 765 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit piecu euro) apmērā, ar tā 

izņemšanu vidējā termiņā,  ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 

2022. gada marta līdz 2024. gada decembrim (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Nodrošināt pašvaldības investīciju projekta “Bezkontakta, attālinātās pārvaldīšanas 

sistēmas ieviešana” līdzfinansēšanu līdz 17 922 EUR (septiņpadsmit tūkstoši deviņi 

simti divdesmit divu euro) apmērā, tajā skaitā: 

3.1. izdalīt no uzskaites dimensijas 049010 “ES projektu, Zivju fonda projektu 

līdzfinansējums” finansējumu 2020. gadam 5 377,00EUR (pieci tūkstoši trīs simti 

septiņdesmit septiņu euro) apmērā, 

3.2. nodrošināt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2021.gadam 

finansējumu 12 545,00 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit piecu euro) 

apmērā. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt lēmuma 3.1.punktā minēto 

līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2020.gadam. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 2 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.287 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 

 vides pieejamībai pašvaldības nekustamajam īpašumam 

 

 Izskatot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 04.11.2020. iesniegumu “Par 

iepirkuma rezultātu paziņošanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 04.11.2020. ar 

Nr. ANP/1-42/20/4058, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes 24.09.2020. lēmumu Nr.255 “Par vides pieejamību 

pašvaldības nekustamajam īpašumam” un Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-

2017. aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2020. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada 

domes 27.08.2020. lēmumu Nr. 232, 43.2.punktu,  

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

pirmās daļas 7.punktu, 21. panta pirmās daļas 2. un 23.punktu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr.4/2010 

“Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada 

administratīvajām teritorijām” 1.2. punktu, 

 

1. Piešķirt Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei finansējumu 58 559 EUR (piecdesmit 

astoņu tūkstošu pieci simti piecdesmit deviņu euro) apmērā vides pieejamībai pašvaldības 

nekustamajam īpašumam Uzvara ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā, tajā skaitā: 

1.1  46 640 EUR (četrdesmit seši tūkstoši seši simti četrdesmit euro) izdalīt no 

atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem, 

1.2 11 919 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņpadsmit euro) izdalīt no uzskaites 

dimensijas 049010 “ES projektu, Zivju fonda projektu līdzfinansējums”. 

2. Minēto finansējumu attiecināt uz 109101 valdības funkciju kodu – “Alūksnes novada 

Sociālo lietu pārvalde”. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt lēmuma 3.1.punktā minēto 

līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2020. gadam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.288 

 

Par individuālo aizsardzības līdzekļu atsavināšanu 

Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 25. panta ceturto 

prim daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,  

1. Noteikt, ka Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai no Valsts aizsardzības militāro 

objektu un iepirkumu centra piegādātie individuālie aizsardzības līdzekļi – daudzkārt 

lietojamas sejas maskas (turpmāk - IAL) – tiek atsavināti bez maksas šādām Alūksnes 

novada administratīvajā teritorijā deklarēto personu grupām: 

1.1. personām, kurām piešķirts trūcīgas personas statuss; 

1.2. personām, kurām piešķirts maznodrošinātas personas statuss; 

1.3. personām, kuras saņem dienas aprūpes centra pakalpojumus; 

1.4. personām, kuras saņem krīzes centra vai aprūpes mājās pakalpojumus. 

2. Noteikt, ka IAL izsniegšanu iepriekš minētajām personām nodrošina Alūksnes novada 

Sociālo lietu pārvalde 10 (desmit) darba dienu laikā pēc to saņemšanas. 

3. Par IAL izsniegšanu Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde nekavējoties paziņo, sniedzot 

informāciju Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā.  

4. Noteikt, ka IAL Alūksnes pilsētā tiek izsniegti Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē, 

Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, bet pagastos – pagastu pārvalžu telpās to 

darba laikā, bet personām, kuras saņem aprūpes mājās pakalpojumu – pakalpojuma 

saņemšanas vietā.   

5. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 9. novembrī. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 

 

 

 

               

 

 

 

 


