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Alūksnē 

2022. gada 15. jūnijā                                                           ārkārtas sēdes protokols Nr. 16, 1.p. 

 

LĒMUMS Nr.237 
 

Par Investīciju plāna 2022.-2027. 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 2022.-2027. gadam Investīciju 

plānu 2022.-2027. gadam, aktualizējot 1 (vienu) ierakstu Nr. 3.11.2. un papildinot ar 1 (vienu) 

jaunu ierakstu Nr. 1.24.3. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Investīciju plāna 2022.-

2027. gadam projektu ideju Nr. 3.11.2. un Nr. 1.24.3. ieraksti uz 2 (divām) lapām. 
 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/1506/237_Investiciju_plans.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/1506/237_Investiciju_plans.pdf
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LĒMUMS Nr.238 

 

Par projektu “Aktīvās atpūtas parka izbūve Alūksnē” 

 

 Ņemot vērā Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra noteikumus Nr. 143 “Noteikumi 

par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi 

pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, 

 pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 6. punktu, 

21. panta pirmās daļas 23. punktu, likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” 10. panta trešo 

daļu, Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Rīcības plāna Rīcības 

virzienu 2.3. un  uzdevumu 2.5., Investīcija plāna 2022.-2027.gadam 3.11.2. punktu, 

 

1. Atbalstīt valsts budžeta aizņēmuma investīciju projekta “Aktīvās atpūtas parka izbūve 

Alūksnē” pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. 

2. Apstiprināt projekta indikatīvās izmaksas 218 660,07 EUR (divi simti astoņpadsmit 

tūkstoši seši simti sešdesmit euro 7 centi), tajā skaitā: 

2.1. Valsts kases aizņēmums 185 861,06 EUR (viens simts astoņdesmit pieci tūkstoši 

astoņi simti sešdesmit viens euro 6 centi); 

2.2. Pašvaldības līdzfinansējums 15% apmērā jeb 32 799,01 EUR (trīsdesmit divi 

tūkstoši septiņi simti deviņdesmit deviņi euro 1 cents). 

3. Šī lēmuma 2.2. punktā noteikto pašvaldības līdzfinansējumu nodrošināt no Alūksnes 

novada pašvaldības 2022.gada budžeta līdzekļiem.  

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.239 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem augstas 

gatavības investīciju projekta līdzfinansējumam 

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 403 “Par 

atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā”, 

Alūksnes novada pašvaldības domes 24.02.2022. lēmumu Nr. 57 “Par projektu “Miera ielas 

pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā””, Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas 

2022.-2027. gadam Investīciju plāna, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. 

lēmumu Nr. 367, 1.9.17. un 1.9.18. punktu, 

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

pirmās daļas 1. un 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. un 27. punktu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 16. panta otro daļu un 30. pantu, 

 

1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem 2022. gadam attiecināmu līdzfinansējumu 229 412 EUR (divi simti 

divdesmit deviņi tūkstoši četri simti divpadsmit euro) apmērā augstas gatavības 

investīciju projekta “Miera ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā” īstenošanai. 

2. Finansējumu attiecināt uz 045158 uzskaites dimensijas kodu – Augstas gatavības 

investīciju projekts “Miera ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā”. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022.gadam.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.240 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 

 augstas gatavības investīciju projekta līdzfinansējumam 

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr.403 “Par atbalstītajiem 

pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022.gadā”, Alūksnes novada 

pašvaldības domes 24.02.2022. lēmumu Nr. 58 “Par projektu “Aktīvās atpūtas parka izbūve 

Alūksnē””, Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas 2022.-2027. gadam 

Investīciju plāna, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. lēmumu Nr.367, 

3.11.2. punktu, 

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

pirmās daļas 2. un 6. 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. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem līdzfinansējumu 79 412,00 EUR 

(septiņdesmit deviņi tūkstoši četri simti divpadsmit euro) apmērā augstas gatavības 

investīciju projekta “Aktīvās atpūtas parka izbūve Alūksnē” īstenošanai. 

2. Finansējumu attiecināt uz 081124 uzskaites dimensijas kodu -  Augstas gatavības 

investīciju projekts “Aktīvās atpūtas parka izbūve Alūksnē”. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022.gadam.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.241 

 

Par finansējuma pārkārtošanu augstas gatavības projektu autoruzraudzībai un 

būvuzraudzībai 

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 403 “Par 

atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā”, 

Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas 2022.-2027. gadam, kas apstiprināta ar 

Alūksnes novada domes 23.12.2021. lēmumu Nr. 367, 1.9.17., 1.9.18. un 3.11.2. punktu, 

06.07.2021. līgumu Nr. ANP/1-45.1/20/252 “Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību”, 

19.01.2021. līgumu Nr. ANP/1-45.1/21/17 “Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību”, 

26.04.2022. iepirkuma “Būvuzraudzība objektā “Miera ielas pārbūve Alūksnē”” 

(identifikācijas Nr.ANP2022/9) rezultātu un 30.05.2022. tirgus izpētes par būvuzraudzību 

objektā “Aktīvās atpūtas parks Alūksnē” rezultātu, 

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

pirmās daļas 1., 2. un 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, likuma “Par 

pašvaldību budžetiem” 30. pantu, 

 

1. Pārkārtot finansējumu 25 272,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši divi simti septiņdesmit 

divu euro) apmērā autoruzraudzības un būvuzraudzības nodrošināšanai augstas 

gatavības projektu objektos “Miera ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā” un 

“Aktīvās atpūtas parka izbūve Alūksnē”. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2022. gadam 

pārkārtojumu no 049005 uzskaites dimensijas koda “Projektu sagatavošanas un 

ieviešanas pasākumi” uz: 

2.1. 045158 uzskaites dimensijas kodu “Augstas gatavības investīciju projekts “Miera 

ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā”” 15 076 EUR, 

2.2. 081124 uzskaites dimensijas kodu “Augstas gatavības investīciju projekts “Aktīvās 

atpūtas parka izbūve Alūksnē”” 10 196 EUR. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022. gadam.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.242 

 

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

 

 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. punktu, 

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

pirmās daļas 23. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Rīcības 

plāna Rīcības virzienu 3.2. un uzdevumu 3.4., Investīciju plāna 2022.-2027.gadam 

1.9.14. punktu,  

 

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

turpmāk – projekts, iesniegumu Satiksmes ministrijā valsts autoceļu fonda 

programmas “Valsts autoceļu apakšprogrammas” līdzekļu saņemšanai. 

 

2. Apstiprināt projekta indikatīvās kopējās izmaksas 456 006,62 EUR (četri simti 

piecdesmit seši tūkstoši seši euro 62 centi). 

 

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu 228 003,31 EUR (divi simti divdesmit astoņu tūkstošu trīs euro 31 

centa) apmērā, ko sastāda 50% no projekta kopējām indikatīvajām izmaksām, no 

pašvaldības 2023. gada budžeta līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.243 

 

Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 4. janvāra lēmumā Nr. 1 

“Par pašvaldības objekta nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nodrošinājuma valsts 

aģentūrai” 

 

Ņemot vērā Nodrošinājuma valsts aģentūras 2022. gada 9. jūnija iesniegumu Nr. 1.2.3-

01/3560, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 2022. gada 9. jūnijā ar Nr. ANP/1-35/22/2153, 

par pašvaldības nekustamā īpašuma “Cielaviņas”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, 

izmantošanas mērķa precizējumu,  

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

 

1. Izdarīt grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 4. janvāra lēmumā Nr. 1 

“Par pašvaldības objekta nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nodrošinājuma valsts 

aģentūrai”, aizstājot 1. punktā vārdus “Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ārkārtas 

finanšu instrumenta (Asylum, Migration and Integration Fund emergency assistance) 

projekta “Steidzamu izmitināšanas un humānās palīdzības vajadzību risināšana, ko rada 

palielināts patvēruma meklētāju skaits Latvijā” (angļu valodā - “Addressing urgent 

accommodation and humanitarian needs resulting from an increased number of asylum 

seekers in Latvia”) īstenošanai” ar vārdiem “ar mērķi – pagaidu patvēruma meklētāju 

izmitināšanas centra izveide un funkcionēšana”. 

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 


