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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.26 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 3/2021 

 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. 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” 16. un 

17. pantu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2021. gadam” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 
  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0402/Saistosie_noteikumi_budzets%20(9).pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0402/Saistosie_noteikumi_budzets%20(9).pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.27 

 

Par aizņēmumu KF projekta “Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide 

Alūksnes novadā” īstenošanai 

 

Ņemot vērā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 24.11.2020. noslēgto vienošanos par 

Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.2.1.2./20/A/006, kas reģistrēta Alūksnes 

novada pašvaldībā 25.11.2020. ar Nr. ANP/1-45.3/20/125, Alūksnes novada attīstības 

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

Alūksnes novada domes 27.08.2020. lēmumu Nr. 232, 97. punktu,  

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

pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. punktu, likuma “Par valsts budžetu 

2021. gadam” 12. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22., 24. 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 aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteiktajiem 

aizņēmuma procentiem Kohēzijas fonda 5.2.1. specifikā atbalsta mērķa “Veicināt 

dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. 

pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” projekta “Zaļo un dārza atkritumu 

kompostēšanas laukuma izveide Alūksnes novadā” īstenošanai līdz 129 367 EUR 

(viens simts divdesmit deviņu tūkstošu trīs simtu sešdesmit septiņu euro) apmēram, ar 

aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2022. gada marta līdz 2030. gada 

decembrim (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 

 
  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0402/Aiznemumu%20aprekins_2021_kompostesanas_laukums%20(1).xlsx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.28 

 

Par īpašumu Ziemeru ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā 

 

 Alūksnes novada pašvaldībā 25.01.2021. saņemts un ar Nr. ANP/1-38/21/234 reģistrēts 

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 87 zvērinātas tiesu izpildītājas Gunas DANGAS 

paziņojums par nekustamā īpašuma izsoles sekām un uzaicinājums kreditoram paturēt īpašumu. 

 Alūksnes novada dome konstatē: 

 Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 87 zvērināta tiesu izpildītāja Guna DANGA paziņo 

par nekustamā īpašuma izsoles sekām un uzaicina kreditoru paturēt īpašumu sev par 

nenotikušās pirmās izsoles sākumcenu – 10 800 EUR. 

 Nekustamais īpašums Ziemeru ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 

002 0118, turpmāk – īpašums, sastāv no zemes gabala 20 445 m² platībā, kadastra apzīmējums 

3601 002 0118, divām nedzīvojamajām ēkām, kadastra apzīmējumi 3601 002 0118 001 un 3601 

002 0118 002. Ieskatoties Valsts zemes dienesta kadastra datu bāzē, īpašuma kadastrālā vērtība 

ir 39 908 EUR. Kreditora – Alūksnes novada pašvaldības pretenzija ir 1912,50 EUR. 

 Īpašums robežojas ar Laurencenes un Ziemera ielām, Alūksnes novada pašvaldībai 

piekritīgu zemes gabalu Ziemeru ielā 8, kadastra apzīmējums 3601 002 0116. 

 Saskaņā ar Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. – 2027. gadam, īpašums 

atrodas Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM). Īpašumam tuvu atrodas centralizētā 

ūdensvada, sadzīves kanalizācijas un siltuma inženierkomunikācijas, to iekļauj esoša 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve Laurencenes ielā, kurai nav pietiekamas automašīnu 

novietošanas iespējas. 

 Pieņemot lēmumu, Alūksnes novada dome secina, ka īpašums izmantojams (īpašuma 

atrašanās vieta, platība, atļautā izmantošana un inženierkomunikāciju tuvums) pašvaldības 

funkciju - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sniegt palīdzību 

iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā 

administratīvajā teritorijā, realizēšanai. 
  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Civilprocesa likuma 615. panta pirmo 

daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta pirmās daļas 2. 

punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 17., 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. Paturēt sev īpašumā nekustamo īpašumu Ziemeru ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, 

kadastra numurs 3601 002 0118, par nenotikušās pirmās izsoles sākumcenu – 

10 800 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti euro). 

2. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 10 800,00 EUR 

(desmit tūkstoši astoņi simti euro) apmērā nekustamā īpašuma Ziemeru ielā 4, 

Alūksnē, Alūksnes novadā iegūšanai īpašumā. 

3. Minētos finansējumu attiecināt uz 066017 uzskaites dimensiju – Alūksnes novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma uzturēšana. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu 

iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2021. gadam. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.29 

 

Par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu attālinātā izglītības 

procesa laikā 

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu  Nr. 360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  27.4 1.1., 

27.4 1.11. un 27.4  1.2. punktu, un ar 2021. gada 25. janvāri noteikto attālināto apmācību 1.-

4. klašu izglītojamajiem, 

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

1. Alūksnes novada pašvaldības pamata un vidējās izglītības iestāžu 1., 2., 3. un 

4. klašu izglītojamiem, kuriem izglītības process notiek attālināti, nodrošināt 

ēdināšanu pārtikas paku veidā. 

2. Noteikt pārtikas pakas vienam izglītojamajam vērtību 1,42 EUR (viena euro 42 

centu) apmērā par vienu mācību dienu, tajā skaitā 0,71 EUR (nulle euro 71 centa) 

apmērā no valsts budžeta dotācijas brīvpusdienu nodrošināšanai. 

3. Ja, izpildot šī lēmuma 1. un 2. punktu, ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai 

piešķirtie valsts budžeta dotācijas līdzekļi, tos novirzīt attiecīgās izglītības iestādes 

5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai (pārtikas pakām) saskaņā ar izglītības 

iestādes vadītāja izdoto rīkojumu. 

4. Pārtikas pakas saturu un izsniegšanas kārtību nosaka izglītības iestāde, saskaņojot 

ar iestādes padomi. 

5. Lēmumu piemērot no 2021. gada 25. janvāra. 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 

 

 

 
 


