
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2021. gada 27. maijā       sēdes protokols Nr. 9, 2. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

LĒMUMS Nr.136 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3696 007 0175, “Vaidavkalni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 11) punkta       

b) apakšpunktu, 4. panta pirmo daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 11. panta pirmo

daļu, 14. panta otro daļu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 4. punktu un ņemot vērā Tautsaimniecības

komitejas 17.05.2021. lēmumu (protokols Nr.5, 2. p.),

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3696 007 0175, “Vaidavkalni”,

Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kas sastāv no zemesgabala 0,0600 ha platībā,

pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam pievienošanai pierobežas īpašumam.

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

Īpašumu atsavināšanas komisijai.

Domes priekšsēdētājs  A.DUKULIS

alu
ks

ne
.lv



   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2021. gada 27. maijā                                                                          sēdes protokols Nr. 9, 3. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.137 
 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3696 003 0106, “Jurīši”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 11) punkta       

b) apakšpunktu, 4. panta pirmo daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 11. panta pirmo 

daļu, 14. panta otro daļu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 4. punktu un ņemot vērā Tautsaimniecības 

komitejas 17.05.2021. lēmumu (protokols Nr.5, 2. p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3696 003 0106, “Jurīši”, 

Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kas sastāv no zemesgabala 0,5610 ha platībā, 

pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam pievienošanai pierobežas 

īpašumam. 

2. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 
 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                 A.DUKULIS 
  alu

ks
ne

.lv
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Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 
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Alūksnē 

2021. gada 27. maijā                                                                          sēdes protokols Nr. 9, 4. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.138 
 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Liepna 104” – 6, Liepnā, 

Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot dzīvokļa īrnieka 21.04.2021. ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma “Liepna 104” 

– 6, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 22.04.2021. ar Nr. ANP/1-24/21/530,  

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 11.05.2021. apliecinātu vienošanos, 

 

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu –dzīvokli 

“Liepna 104” – 6, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 72 m² 

un ar to saistītām kopīpašuma 720/11427 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 “Liepna 104” – 6, Liepnā, 

Liepnas 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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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 
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Alūksnē 

2021. gada 27. maijā                                                                          sēdes protokols Nr. 9, 5. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.139 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības Teritorijas plānojuma  2015.-2027. gadam grozījumu 

1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

 

 Saskaņā ar Alūksnes novada domes 2020. gada 29. oktobra lēmumu Nr. 270 “Par 

Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu un 

darba uzdevuma apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.16 11. p.) ir izstrādāti Alūksnes novada 

Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumi (turpmāk – grozījumi). Izstrādes gaitā 

precizēti Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 

 Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 27. janvāra lēmumu Nr. 4-02/8 “Par 

stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” nolemts nepiemērot 

stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Alūksnes novada teritorijas plānojuma 

grozījumiem.  

 Ņemot vērā iepriekš minēto, sagatavoto grozījumu 1. redakcija nododama publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

  

 Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4. pantu, Ministru kabineta 

14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 82. punktu, Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības  

līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 10. punktu:  

 

1. Nodot Alūksnes novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam 

grozījumu 1.  redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai. 

2. Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. pantu, publisko 

apspriešanu rīkot pēc valstī noteikto publisko pasākumu aizlieguma atcelšanas, 

nosakot publiskās apspriešanās termiņu 4 nedēļas.  

3. Informāciju par lēmuma pieņemšanu ievietot Teritorijas attīstības un plānošanas 

informācijas sistēmā (TAPIS), pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv un 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis”. 

4. Lēmumu izsniegt Alūksnes novada domes 2020. gada 29. oktobra lēmuma Nr. 270 

“Par Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu 

izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” darba uzdevumā 

minētajām institūcijām. 

 

 

alu
ks

ne
.lv



Pielikumā:  

1. Alūksnes novada pašvaldības teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu  

1. redakcija, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 

2. Alūksnes novada pašvaldības teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu  

1. redakcija, Paskaidrojuma raksts. 

3. Izstrādes vadītāja ziņojums. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                 A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0206/TIAN_1_red%20(1).pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0206/TIAN_1_red%20(1).pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0206/PASKAIDROJUMA_RAKSTS_1_red%20(1).pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0206/PASKAIDROJUMA_RAKSTS_1_red%20(1).pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0206/Izstrades_vaditaja_zinojums%20(1).pdf


   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 
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Alūksnē 

2021. gada 27. maijā                                                                          sēdes protokols Nr. 9, 6. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.140 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA”  2020. 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 “SPODRA” 2020. gada publisko 

pārskatu (pielikumā uz 22 lapām). 

 

2. Publicēt Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2020. gada publisko pārskatu 

Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                 A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0206/SPODRA_Publiskais_parskats.docx
http://www.aluksne.lv/


   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
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Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 
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Alūksnē 

2021. gada 27. maijā                                                                          sēdes protokols Nr. 9, 7. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.141 
 

Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2020. 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” 2020. gada publisko 

pārskatu (pielikumā uz 10 lapām). 

 

2. Publicēt Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2020. gada publisko 

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

 

Domes priekšsēdētājs                           A. DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0206/ALJA_Publiskais_parskats.docx
http://www.aluksne.lv/
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Alūksnē 

2021. gada 27. maijā                                                                          sēdes protokols Nr. 9, 8. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.142 
 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rūpe” papildus pakalpojumiem  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 87. panta pirmo daļu, 88. panta pirmo un otro daļu,  

ņemot vērā Alūksnes novada domes 2020. gada 26. novembra lēmuma Nr. 301 “Par 

tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rūpe”” 4. punktu un Konkurences padomes 

11.05.2021. atzinumu Nr. 1.7-2/651, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 11.05.2021. un 

reģistrēts ar Nr. ANP/1-35/21/1438, 

 

1. Noteikt, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rūpe” sniegtie papildus pakalpojumi 

(ūdensapgādes un kanalizācijas pievadu izbūve, ūdensvada un kanalizācijas tīklu remonts, 

ūdens skaitītāju uzstādīšana un plombēšana, BIO tualešu noma) ir savienojami ar Alūksnes 

novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībā.  

2. Noteikt, ka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rūpe”, turpinot sniegt papildus 

pakalpojumus (ūdensvada un kanalizācijas remonts, ūdens skaitītāju uzstādīšana un 

plombēšana, BIO tualešu noma), regulāri jāveic ietekmes uz konkurenci izvērtējums. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS alu
ks

ne
.lv
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2021. gada 27. maijā                                                                          sēdes protokols Nr. 9, 9. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.143 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 13/2021 

“Par  kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada pašvaldība ir dalībnieks, pārvaldītiem 

stratēģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem administratīvās teritorijas 

attīstībai” izdošanu 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta ceturto daļu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 13/2021 “Par  kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes 

novada pašvaldība ir dalībnieks, pārvaldītiem stratēģiski svarīgiem īpašumiem un 

pakalpojumiem administratīvās teritorijas attīstībai” un to paskaidrojuma rakstu.  

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                A.DUKULIS    
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0206/Saistosie_noteikumi_kapitalsabiedribas.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0206/Saistosie_noteikumi_kapitalsabiedribas.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0206/Saistosie_noteikumi_kapitalsabiedribas.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.144 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 14/2021 

“Par grozījumu Alūksnes novada domes 2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos 

Nr. 13/2017 “Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”” izdošanu 

 

Pamatojoties uz Meža likuma 8. panta otro daļu, Ministru kabineta 2012. gada 2. maija 

noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22. punktu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 14/2021 “Par grozījumu Alūksnes novada domes 

2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr. 13/2017 “Saistošie noteikumi par koku 

ciršanu ārpus meža””  un to paskaidrojuma rakstu.  

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                A.DUKULIS    
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0206/Saistosie_noteikumi_koku_cirsana_grozijumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0206/Saistosie_noteikumi_koku_cirsana_grozijumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0206/Saistosie_noteikumi_koku_cirsana_grozijumi.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.145 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.02.2021. lēmumā Nr. 60 “Par Investīciju 

plāna 2015.-2021. gadam aktualizēšanu” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 22. panta trešo daļu un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu 

Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu, 

 

Aktualizēt Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plānu 2015.-

2021. gadam: 

1. dzēšot ierakstu Nr. 6.5. “Tālavas ielas pārbūve, 1. un 2. kārta” un papildinot ar jaunu 

ierakstu Nr.23.11. “Tālavas ielas pārbūve 2.kārta” saskaņā ar pielikumu; 

2. papildinot ar jaunu ierakstu Nr.36.14. “Ventilācijas sistēmas ierīkošana Alūksnes 

pilsētas sākumskolā” saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-

2021.gadam projektu ideju Nr.23.11. un Nr.36.14. ieraksti  uz 1 (vienas) lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                A.DUKULIS    
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0206/Inveticiju_plana_grozijumi.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.146 

 

Par projektu “Tālavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (2.kārta)” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 23. punktu,  

ņemot vērā Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 “Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 40.1., 

46.1.1. punktu,  

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā  Investīciju plāna 

2015.-2021. gadam  23.11. punktu,  

 

1. Iesniegt projekta “Tālavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (2.kārta)”, turpmāk – 

projekts, iesniegumu Satiksmes ministrijā valsts autoceļu fonda apakšprogrammas 

“Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)” līdzekļu saņemšanai. 

2. Apstiprināt projekta indikatīvās kopējās izmaksas 938 513,05 EUR (deviņi simti trīsdesmit 

astoņi tūkstoši pieci simti trīspadsmit euro 5 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 

281 553,91 EUR (divi simti astoņdesmit viena tūkstoša pieci simti piecdesmit trīs euro 91 

centa) apmērā, ko sastāda 30% no projekta indikatīvajām kopējām izmaksām, no 

pašvaldības 2022. gada budžeta līdzekļiem.  

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.147 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.03.2021. lēmumā Nr. 81 “Par Alūksnes 

novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammu 2021. gadam” 

 

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

“Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada domes 25.01.2018. noteikumiem 

Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2022. gadam”, Zeltiņu pagasta pārvaldes 08.05.2021. 

iesniegumu Nr. ZPP/1.5/21/15 un Malienas pagasta pārvaldes 05.03.2021. iesniegumu 

Nr. MPP/1-5/21/4, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības 

plāna 8.3. punktu, Investīciju plāna 2015.-2021.gadam 17., 36., 102.punktu, un saskaņā ar 

domes priekšsēdētāja 08.03.2021. rīkojumu Nr. ANP/1-6/21/70 “Par komisijas izveidošanu” 

izveidotās vērtēšanas komisijas par finansējuma sadali 2021. gadā Alūksnes novada teritoriālo 

vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektiem 13.05.2021. lēmumu,  

 

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 25.03.2021. lēmumā Nr. 81 “Par Alūksnes 

novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammu 2021.gadam”: 

1. Lēmuma 1.3. punktu izteikt šādā redakcijā: 

“Zeltiņu pagasta pārvaldes projektu “Pašvaldības autoceļa Krastiņi – Krūmiņi seguma 

atjaunošana” ar summu 24 655 EUR (divdesmit četri tūkstoši seši simti piecdesmit pieci 

euro), un projektu par ģimenes ārsta prakses pieejamības nodrošināšanu ar summu 

2 444 EUR (divi tūkstoši četri simti četrdesmit četri euro)”. 

2. Papildināt lēmuma 1. punktu ar 1.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“Malienas pagasta pārvaldes projekta “Malienas pirmskolas izglītības iestādes 

“Mazputniņš” teritorijas labiekārtošana” daļēju īstenošanu ar kopējo summu 

14 069 EUR (četrpadsmit tūkstoši sešdesmit deviņi euro), tajā skaitā 2020. gada 

nesadalītais atlikums 64 EUR (sešdesmit četru euro) apmērā un 2021. gada finansējums 

14 005 EUR (četrpadsmit tūkstošu piecu euro) apmērā”. 

3.Lēmuma 5. punktu izteikt jaunā redakcijā: 

“5. Izdalīt finansējumu Alsviķu pagasta pārvaldes projektu īstenošanai 20 000 EUR 

(divdesmit tūkstošu euro) apmērā, Pededzes pagasta pārvaldei projekta īstenošanai 

2 613 EUR (divu tūkstošu sešu simtu trīspadsmit euro) apmērā un Zeltiņu pagasta 

pārvaldei projekta par ģimenes ārsta prakses pieejamības nodrošināšanu īstenošanai 
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2 444 (divu tūkstošu četru simtu četrdesmit četru euro) apmērā. Finanšu nodaļai veikt 

finansējuma pārdali nākamajos pašvaldības budžeta grozījumos”. 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.148 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nedzīvojamās telpas “Tērces”-11, Zeltiņos, Zeltiņu 

pagastā, Alūksnes novadā iznomāšanu 

 

Izskatot Baibas Koševares ģimenes ārsta prakses iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts 

Zeltiņu pagasta pārvaldē 19.05.2021. ar Nr. ZPP/1.7/21/5, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 

2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 

4. punkta 4.1. apakšpunktu, 5., 7., 97. punktu un šo noteikumu 3. daļu, 

 

1. Iznomāt SIA “Baibas Koševares ģimenes ārsta prakse”, reģistrācijas numurs 41203068558, 

ģimenes ārsta prakses darbības nodrošināšanai Alūksnes novada pašvaldības nedzīvojamo 

telpu “Tērces”-11, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā (īpašuma kadastra 

apzīmējums 3694 002 0103 001 011). 

2. Noteikt nomas termiņu no 2021.gada 1.jūnija līdz 2031.gada 31.maijam, bet ne ilgāk kā uz 

ģimenes ārsta prakses darbības laiku. 

3. Apstiprināt telpu nomas maksu 0,61 EUR/1m2 mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa). 

4. Noteikt nomniekam pienākumu segt ar nomas objekta lietošanu saistītos papildu 

maksājumus, t.sk. par elektroenerģiju, apsaimniekošanas pakalpojumiem, komunālajiem 

pakalpojumiem – ūdeni, kanalizāciju, atkritumiem, apkuri, telekomunikācijas 

pakalpojumiem. 

5. Uzdot Zeltiņu pagasta pārvaldei nodrošināt lēmuma izpildi. 

 

Domes  priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.149 

 

Par Alūksnes Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu 

 

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

likuma 22. panta pirmo un otro daļu, Profesionālās izglītības likuma 15. panta pirmo daļu, 

 

1. Apstiprināt Alūksnes Mūzikas skolas nolikumu (pielikumā uz 7 lapām). 

2. Lēmums stājas spēkā 2021. gada 1. jūnijā. 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.150 

 

Par grozījumu Ziemeru pamatskolas nolikumā  

 

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

likuma 22. panta pirmo daļu, 

 

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 2018. gada 26. aprīļa nolikumā Nr. 17/2018 

“Ziemeru pamatskolas nolikums”, papildinot 9. punktu ar 9.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

 “9.6. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 

(kods 21015611)”. 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                 A.DUKULIS 
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Lēmuma projekts satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.151 

 

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim “Dārziņi” - 7, Jaunlaicenē, 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā 

 

Ņemot vērā [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [..], iesniegumu Alūksnes 

novada pašvaldības Dzīvokļu komisijai ar lūgumu pārslēgt sociālā dzīvokļa “Dārziņi” - 7, 

Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā īres līgumu uz vispārējiem nosacījumiem 

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 “Dārziņi” - 7, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes 

pagastā, 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 1.5. apakšpunktu. 

 

Domes priekšsēdētājs                        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.152 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2019. lēmumā Nr. 356 “Par aizņēmumu 

projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai” 

īstenošanai” 

 

Ņemot vērā starp būvuzņēmēju un Alūksnes novada pašvaldību noslēgtās vienošanās 

par izmaiņām 20.11.2019. būvdarbu līgumā Nr. ANP/1-45.1/19/482 un atklāta konkursa 

“Mēbeļu iegāde Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vajadzībām” (identifikācijas 

Nr.ANP2021/9) rezultātu, kā arī 25.06.2018. starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un 

Alūksnes novada pašvaldību noslēgto vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta 

īstenošanu Nr.8.1.2.0/18/I/002, kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 25.06.2018. ar Nr. 

ANP/1-45.3/18/98, Alūksnes novada attīstības programmas aktualizētā Investīciju plāna 2015.-

2021. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes  25.02.2021. lēmuma Nr. 60, 

31.1. punktu, Alūksnes novada izglītības attīstības programmas 2016.-2020. gadam, kas 

apstiprināta ar Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr. 103, 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 

2021. gadam” 12. panta otrās 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 28.11.2019. lēmumā Nr. 356 “Par 

aizņēmumu projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai” 

īstenošanai”: 

1. Lēmuma 1.punktā skaitli un vārdus 1 856 849 EUR (viens miljons astoņi simti 

piecdesmit seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit deviņu euro) aizstāt ar skaitli un 

vārdiem 1 957 021 EUR  (viens miljons deviņi simti piecdesmit septiņi tūkstoši 

divdesmit viens euro). 

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 6 lp. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.153 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata 

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Izskatot Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas 26.04.2021. iesniegumu 

Nr. AGLP/1.11/21/14 “Par darbinieku štata vietu pārskatīšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 26.04.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/1249, Pededzes pamatskolas 07.05.2021. 

iesniegumu Nr. PPSK/1-25/21/10 “Par amatu sarakstu Pededzes pamatskolā no 01.07.2021.”, 

kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.05.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/1379, Strautiņu 

pamatskolas 11.05.2021. iesniegumu Nr. SPSK/1-11/21/17 “Par izmaiņām amata vienību 

sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 10.05.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/1403, 

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” 10.05.2021. iesniegumu Nr. PIIS/1-

07/21/21 “Par grozījumiem amatu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

10.05.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/1419, Malienas pirmsskolas izglītības iestādes 

“MAZPUTNIŅŠ” 11.05.2021. iesniegumu Nr. MPIIM/1-6/21/06 “Par tehniskā personāla 

amatiem, darba slodzēm un amatalgām”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

13.05.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/1474, 

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 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata 

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”:  

1. Ar 2021. gada 1. jūniju: 

1.1. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “SPRĪDĪTIS” (29.pielikums) 4.pozīcijas 

amata vienībai – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, amatalgas likmi un 

mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]”; 

2. Ar 2021. gada 1. jūliju: 

2.1. Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “MAZPUTNIŅŠ” (33.pielikums): 

2.1.1. 3.pozīcijas amata vienībai – pavāra palīgs, darba slodzi “0,9” aizstāt ar darba 

slodzi “1”; mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”, 

2.1.2. 6.pozīcijas amata vienībai – veļas mazgājamās mašīnas operators, darba 

slodzi “0,75” aizstāt ar darba slodzi “0,85”; mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

mēnešalgas likmi “[..]”, 
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2.1.3. likvidēt 8.pozīcijas amata vienību – apkopējs, 

2.1.4. likvidēt 9.pozīcijas amata vienību – sētnieks, 

2.1.5. 10.pozīcijas amata vienībai – remontstrādnieks, amata nosaukumu 

“remontstrādnieks” aizstāt ar amata nosaukumu “palīgstrādnieks”, profesiju 

klasifikatora kodu “9313 02” aizstāt ar profesiju klasifikatora kodu 

“9329 09”, kategoriju “2” aizstāt ar kategoriju “1”, darba slodzi “0,4” aizstāt 

ar darba slodzi “1”; mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”, 

2.1.6. 11.pozīcijas amata vienībai – apkures/krāšņu kurinātājs, darba slodzi “2” 

aizstāt ar darba slodzi “1”; mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi 

“[..]”; 

2.2. Strautiņu pamatskolā (37.pielikums): 

2.2.1. 2.pozīcijas amata vienībai – apkopējs, darba slodzi “2,4” aizstāt ar darba 

slodzi “3”; mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”, 

2.2.2. likvidēt 5.pozīcijas amata vienību – sētnieks; 

2.3. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā (40.pielikums): 

2.3.1.  2.pozīcijas amata vienībai – lietvedis, darba slodzi “0,75” aizstāt ar darba 

slodzi “1”; mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”, 

2.3.2.  5.pozīcijas amata vienībai - apkopējs, darba slodzi “3,7” aizstāt ar darba 

slodzi “2,5”; mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”, 

2.3.3. 6.pozīcijas amata vienībai – sezonas strādnieks, darba slodzi “1,2” aizstāt ar 

darba slodzi “1”; mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”, 

2.3.4. 7.pozīcijas amata vienībai – apkures/krāšņu kurinātājs, darba slodzi “4,2” 

aizstāt ar darba slodzi “4,35”; mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas 

likmi “[..]”, 

2.3.5. 8.pozīcijas amata vienībai – pirmsskolas grupas auklis, darba slodzi “0,7” 

aizstāt ar darba slodzi “1”; mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi 

“[..]”, 

2.3.6. likvidēt 9.pozīcijas amata vienību-pavārs. 

2.4. Pededzes pamatskolā (42.pielikums): 

2.4.1. 2.pozīcijas amata vienībai – virtuves strādnieks, darba slodzi “1,5” aizstāt ar 

darba slodzi “1,7”; mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”, 

2.4.2. 3.pozīcijas amata vienībai – sētnieks - dārznieks, darba slodzi “0,9” aizstāt ar 

darba slodzi “1”; mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”, 

2.4.3. 6.pozīcijas amata vienībai – skolotāja palīgs, darba slodzi “0,5” aizstāt ar 

darba slodzi “1”; mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”, 

2.4.4. likvidēt 7.pozīcijas amata vienību – lietvedis. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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2021. gada 27. maijā                                                                        sēdes protokols Nr. 9, 20. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.154 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības 2020.gada budžeta izpildes apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 

Alūksnes novada domes 29.04.2021.  lēmumu Nr. 120 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

2020. gada pārskata apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr. 7, 33. punkts), 

 

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada budžeta izpildi: 

 

1. Pamatbudžets 

 

1.1. Naudas līdzekļu atlikumu 2020. gada sākumā   5 168 557 EUR 

 

1.2. 2020.gada ieņēmumus un ārējo finansēšanu 24 123 904 EUR 

no kā: 

 1.2.1. nodokļu ieņēmumus    8 088 686 EUR 

 1.2.2. nenodokļu ieņēmumus      421 872 EUR 

 1.2.3. no valsts budžeta daļēji finansēto publisko personu  

           un budžeta nefinansēto iestāžu transfertus          8 904 EUR 

1.2.4. valsts budžeta transfertus 12 904 321 EUR 

 1.2.5. pašvaldību budžeta transfertus      172 268 EUR 

 1.2.6. ārvalstu finanšu palīdzību        12 334 EUR 

 1.2.7. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi   1 000 468 EUR 

 1.2.8. saņemtos aizņēmumus no Valsts kases   1 515 051 EUR 

 

1.3. 2020.gada izdevumus, aizdevumu atmaksas un ārējo finansēšanu 23 611 138 EUR 

no kā: 

 1.3.1. budžeta izdevumus atbilstoši funkcionālajām kategorijām 21 141 219 EUR 

 1.3.2. atmaksātos aizņēmumus no Valsts kases   2 469 919 EUR 

  

1.4. Naudas līdzekļu atlikumu 2020. gada beigās    5 681 323 EUR 

 

2. Ziedojumi un dāvinājumi 

 

2.1. Naudas līdzekļu atlikumu 2020. gada sākumā      23 173 EUR 
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2.2. 2020. gada ieņēmumus          1 972 EUR 

no kā: 

 2.2.1. ziedojumi un dāvinājumi         1 972 EUR 

 

2.3. 2020. gada izdevumus       10 298 EUR 

no kā:  

 2.3.1. budžeta izdevumus atbilstoši funkcionālajām kategorijām       10 298 EUR 

 

2.4. Naudas līdzekļu atlikumu 2020. gada beigās       14 847 EUR 

 

3. Citu budžetu līdzekļi 

 

3.1. Naudas līdzekļu atlikumu 2020. gada sākumā          7 189 EUR 

 

3.2. 2020. gada ieņēmumus         59 131 EUR 

no kā: 

 3.2.1. konkursa vai izsoles drošības nauda        59 093 EUR 

 3.2.2. pansionātos dzīvojošo pensijas    38 EUR 

 

3.3. 2020. gada izdevumus                    54 080 EUR 

no kā         

 3.3.1. konkursa vai izsoles drošības nauda        53 008 EUR 

 3.3.2. pansionātos dzīvojošo pensijas               72 EUR 

 3.3.3. cirsmas izstrādes nodrošinājums          1 000 EUR 

 

3.4. Naudas līdzekļu atlikumu 2020. gada beigās         12 240 EUR 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.155 

 

Par projektu “Ventilācijas sistēmas ierīkošana Alūksnes pilsētas sākumskolā”  

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2021. gada 18. maija sēdē apstiprinātos grozījumus 

Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību 

investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība”, 

19.05.2021. pašvaldībā saņemto vēstuli Nr.4-7e/21/1896 no Izglītības un zinātnes ministrijas 

“Par ventilācijas investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu”,   

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

pirmās daļas 17., 23. un 27. punktu, likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta trešās 

daļas 2. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Investīciju 

plāna 2015.-2021. gadam 36.14. punktu, 

 

1. Atbalstīt projekta “Ventilācijas sistēmas ierīkošana Alūksnes pilsētas sākumskolā” 

īstenošanas pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.  

2. Apstiprināt projekta indikatīvās izmaksas 190 000 EUR (viens simts deviņdesmit tūkstoši 

euro), tajā skaitā: 

2.1. valsts budžeta līdzfinansējums 161 500 EUR (viens simts sešdesmit viens tūkstotis 

pieci simti euro), 

2.2. pašvaldības līdzfinansējums 15% apmērā jeb 28 500 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši 

pieci simti euro). 

3. Projekta pieteikuma atbalsta gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu no Alūksnes 

novada pašvaldības 2021. un 2022. gada budžeta līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.156 

 

Par finansējuma pārkārtošanu pašvaldības līdzfinansējumam daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju piegulošo zemju labiekārtošanai un nekustamo īpašumu pieslēgumiem 

centralizētajai ūdensvada un kanalizācijas sistēmai 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas 21.05.2021. iesniegumu, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 21.05.2021. ar Nr. ANP/1-47/21/1587,  

ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas aktualizētā Investīciju plāna 2015.-

2021. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes  25.02.2021. lēmuma Nr. 60, 84. un 

89.2. punktu, 

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

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

 

1. Pārkārtot finansējumu 5 900,00 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti euro) apmērā, tajā skaitā: 

1.1. 5 000 EUR (pieci tūkstoši euro) apmērā līdzfinansējuma nodrošināšanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piegulošo zemju labiekārtošanai, 

1.2. 900 EUR (deviņi simti euro) apmērā līdzfinansējuma nodrošināšanai nekustamo 

īpašumu pieslēgumiem centralizētajai ūdensvada un kanalizācijas sistēmai. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2021. gadam 

pārkārtojumu no uzskaites dimensijas 066017 “Alūksnes novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma uzturēšana”. 

3. Lēmuma 1.1. punktā minēto finansējumu attiecināt uz 06210 uzskaites dimensiju – 

“Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana - projektu konkurss”. 

4. Lēmuma 1.2. punktā minēto finansējumu attiecināt uz 063011 uzskaites dimensiju – 

“Līdzfinansējums pieslēgumiem maģistrālajam ūdensvada un kanalizācijas tīklam”. 

5. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.157 

 

Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  

Pils ielā 38, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas projekta 

realizācijai  

 

Izskatot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pils ielā 38, Alūksnē, Alūksnes novadā 

dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES 

NAMI” 14.05.2021. projekta pieteikumu, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 14.05.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/1497,  

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 Pils ielā 38, 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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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.158 

 

Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  

Bērzu ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas 

projekta realizācijai  

 

Izskatot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bērzu ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā 

dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES 

NAMI” 14.05.2021. projekta pieteikumu, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 14.05.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/1496,  

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 Bērzu ielā 7, 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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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.159 

 

 Par atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.160 

 

 Par līdzfinansējuma piešķiršanu 
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