LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
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A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

2014.gada 26.jūnijā

Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 1.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.200
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Druvas”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs
3658 001 0015
Izskatot SIA „ALŪKSNES PROJEKTI” 10.06.2014. iesniegumu, ar lūgumu Alūksnes
novada domei apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Elitas ZĀLĪTES izstrādāto zemes ierīcības
projektu zemes īpašumam „Druvas”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3658
001 0015, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 13.06.2014. un reģistrēts ar
Nr.ANP/1-40/14/2165, Alūksnes novada dome konstatē, ka:
Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi nekustamā īpašuma „XX”, XX pagastā, Alūksnes
novadā īpašnieces XX, personas kods XXXXXXXXXX, deklarētā dzīvesvieta „XX”, XX,
Alūksnes novads, 08.04.2014. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā
08.04.2014. ar Nr.ANP/1−24/14/499, ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes
vienības, ar kadastra apzīmējumu 3658 001 0015, sadalei un izsniegt nosacījumus tā izstrādei.
Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 11.04.2014. lēmumā Nr.ZK/1-8.11/14/329 „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Druvas”, Jaunannas pagastā, Alūksnes
novadā, kadastra Nr.3658 001 0015, sadalei” noteikts, ka zemes vienības sadalei nepieciešams
izstrādāt zemes ierīcības projektu.
Zemes ierīcības projektu izstrādāja sertificēta zemes ierīkotāja Elita ZĀLĪTE.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem
Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes
ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 31.2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1. un 30. punktu, Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 „Vispārīgie
teritorijas plānošanas un izmantošanas noteikumi” 65.4. punktu, Alūksnes novada domes
19.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas plānojumu” un
to 5.punktā apstiprināto Jaunannas pagasta teritorijas plānojumu,
1.

Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas (sertifikāta Nr.AA000000067) Elitas
ZĀLĪTES izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Druvas”,

2.

Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3658 001 0015.
Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3658 001 0015, „Druvas”,
Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā sadali:
2.1. atdalot apbūvētu zemes gabalu Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko
pielikumu) 1,1 ha platībā, atstājot to īpašuma „Druvas”, Jaunannas pagasts, Alūksnes
novads, kadastra numurs 3658 001 0015, sastāvā.
2.2. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta
grafisko pielikumu) 1,1 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Uz zemes
gabala esošām ēkām saglabāt adresi - „Druvas”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads,
LV - 4340;
2.3. no projektētā zemes gabala Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko
pielikumu) 16,6 ha platībā veidot jaunu īpašumu ar nosaukumu „Jaundruvas”,
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads.
2.4. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta
grafisko pielikumu) 16,6 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2.5. projektēto zemesgabalu platības un apgrūtinājumu platības var tikt precizētas
normatīvos aktos noteiktā apjomā - kadastrālās uzmērīšanas gaitā.

Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja administratīvo aktu
sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.201
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Auguļi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs
3660 001 0013
Izskatot SIA „METRIJA” 16.06.2014. iesniegumu, ar lūgumu Alūksnes novada domei
apstiprināt zemes īpašumam „Auguļi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs
3660 001 0013, izstrādāto zemes ierīcības projektu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldības
kancelejā 16.06.2014. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-40/14/2214, Alūksnes novada dome konstatē, ka:
Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi nekustamā īpašuma „XX”, XX pagastā, Alūksnes
novadā īpašnieces XX pilnvarotās personas XX, personas kods XXXXXXXXXX, deklarētā
dzīvesvieta „XX”, XX, Gulbenes novads, 04.03.2014. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldības kancelejā 04.03.2014. ar Nr.ANP/1−24/14/113, ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes
ierīcības projektu zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3660 001 0013, sadalei un izsniegt
nosacījumus tā izstrādei. Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 14.03.2014. lēmumā
Nr.ZK/1-8.11/14/292 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Auguļi”,
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3660 001 0013, sadalei” noteikts, ka zemes
vienības sadalei nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
Zemes ierīcības projektu izstrādāja sertificēta zemes ierīkotāja Līga VINCUKOVA.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem
Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes
ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 31.2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1. un 30.punktu, Alūksnes novada domes 19.11.2009. saistošajiem noteikumiem
Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas plānojumu” un to 4.punktā apstiprināto Jaunlaicenes
pagasta teritorijas plānojumu,
1. Apstiprināt SIA „METRIJA” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam „Auguļi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3660 001
0013.
2. Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3660 001 0013, „Auguļi”,
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā sadali:

2.1. atdalot neapbūvētu zemes gabalu Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta
grafisko pielikumu) 7,4 ha platībā, veidojot jaunu īpašumu un piešķirot tam
nosaukumu - „Mežauguļi”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads;
2.2. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta
grafisko pielikumu) 7,4 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201);
2.3. īpašumā ar nosaukumu „Auguļi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā,
paliekošajam projektētajam zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta
grafisko pielikumu) 10,2 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
2.4. projektēto zemesgabalu platības un apgrūtinājumu platības var tikt precizētas
normatīvos aktos noteiktā apjomā - kadastrālās uzmērīšanas gaitā.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja administratīvo aktu
sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.202
Par nekustamā īpašuma nodokli
Izskatot XX, deklarētā dzīvesvieta „XX”, XX pagastā, Alūksnes novadā, iesniegumu,
reģistrēts novada pašvaldībā 22.05.2014. ar Nr.ANP/1-24/14/660, par nekustamā īpašuma nodokļa
kavējuma naudas aprēķinu nekustamam īpašumam „XX” XX pagastā, Alūksnes novada dome
konstatē:
Nodokļu maksātāja veikto nodokļu maksājumu ieskaitīšana ir veicama tiesību normās
noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 23.1.panta trešo daļu Ministru
kabinets nosaka kārtību, kādā saskaņā ar nodokļu likumiem tiek ieskaitīti budžetā kārtējie nodokļu
maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi. Uz šī likuma pamata izdoto Ministru kabineta
2000.gada 18.aprīļa noteikumu Nr.149 „Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie
nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā” 4.punktā noteikts, kādā secībā konkrētā nodokļa
maksājumu summa ieskaitāma attiecīgajā budžetā. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 3.panta otro daļu nekustamā īpašuma nodokļa taksācijas periods ir kalendārais gads, taču
saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešo daļu nekustamā īpašuma
nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī
— vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa
veidā. Nodoklis maksājams saskaņā ar pašvaldības līdz kārtējā gada 15.februārim nosūtīto
paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu par nodokļu un nodevu
maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no
laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā
nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Nodokļu maksājumi pašvaldības budžetā tiek ieskaitīti atbilstoši Ministru kabineta
18.04.2000. noteikumiem Nr.149 “Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu
maksājumi tiek ieskaitīti budžetā” 4.punktam – “Ja nodokļu maksātājs veic nokavētos nodokļu
maksājumus, kuri izveidojušies pēc 1999.gada 1.oktobra, maksājuma summa ir sadalāma
proporcionāli starp konkrētā nodokļa nokavēto maksājumu un soda naudas kopsummu, kas noteikta
uz maksājuma datumu (turpmāk - pamatparāds)”.
Nodokļa aprēķina skaidrojumu uz XX 2014.gada 17.februāra iesniegumu 2014.gada 3.martā
sniedza XX pagasta pārvaldes vadītāja XX. XX šo skaidrojumu 2014.gada 1.aprīlī apstrīdēja
pašvaldības domes priekšsēdētājam uz ko 2014.gada 24.aprīlī tika sniegta atbilde.
Ņemot vērā iepriekš norādīto, 2012.gada 18.decembrī veiktais maksājums par
2012.taksācijas gadu ir uzskatāms par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu un

ieskaitāms proporcionāli nokavētā nodokļa un nokavējuma naudas apmaksai. 2012.taksācijas gadā
tika kavēti visi četri maksājuma termiņi, par ko tika aprēķināta nokavējuma nauda, kas tika uzrādīta
2013.gada maksāšanas paziņojumā un aprēķināta uz paziņojuma izdrukas datumu 2013.gada
5.februāri, kā pamatparāds. Savukārt maksājums par 2013.gadu tika veikts 2013.gada 20.februārī
nomaksājot visu paziņojumā uzrādīto summu un ievērojot noteiktos termiņus un līdz ar to
maksājums pamatoti ieskaitīts kārtējo nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu apmaksai, proti,
2013.gada 1., 2., 3. un 4.ceturksnī noteikto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu apmaksai.
Periodā no 2013.gada 5.februāra līdz 2013.gada 20.februārim šis pamatparāds un nokavējuma
nauda turpināja augt un atkal tika uzrādīta 2014.gada paziņojumā – 0,01 EUR. Atsaucoties uz
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu, pašvaldībai nav deleģētas izvēles tiesības
piemērot vai nepiemērot nokavējuma naudu, kā arī samazināt vai palielināt tās likmi un atbilstoši
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajai daļai nodokļa maksātājs ir atbildīgs par
nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”” 6.panta trešo daļu 9.panta pirmo
daļu un 10.pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu un Ministru kabineta
2000.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.149 “Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie
nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā” 4.punktu,
1. Noraidīt XX prasību par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda 0,01 EUR atcelšanu,
ņemot vērā, ka XX pārvaldes izdotais administratīvais akts „Maksāšanas paziņojums par
nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadam, Nr.14-1888”, ir normatīviem aktiem atbilstošs,
nekustamā īpašuma aprēķinā nav pieļautu kļūdu un nav prettiesisku darbību.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu ieinteresētajām personām.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

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

2014.gada 26.jūnijā

Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 4.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.203
Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa
īpašumam Nr.XX piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez
atlīdzības
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
ceturto daļu, Mālupes pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 21.02.2001. izziņu Nr.1,
20.05.1995. Alūksnes rajona paju sabiedrības „Igrīve” vienošanos ar XX par dzīvokļa Nr.XX
„Bērzos”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā pirkšanu un,
ņemot vērā XX 03.06.2014. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā
03.06.2014. ar Nr.ANP/1-24/14/703,
1. Nodot īpašumā bez atlīdzības XX, personas kods XXXXXXXXXX, zemesgabala „Bērzi”,
Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3674 002 0140, pie
dzīvokļa īpašuma Nr.XX piederošās kopīpašuma 873/18801 domājamās daļas.
2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 873/18801 domājamo daļu nodošanu
bez atlīdzības XX īpašumā tiek noslēgta līdz 14.07.2014.
Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.204
Par dzīvojamās mājas „Kolberģis 10”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā,
dzīvokļa īpašumam Nr.XX piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu
īpašumā bez atlīdzības
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
ceturto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 23.11.2006. kadastra izziņu
Nr.2A-3.1 A/487, 19.08.1992. Alūksnes rajona paju sabiedrības „Kolberģis” vienošanos ar XX par
dzīvokļa Nr.XX „Kolberģī 10”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā pirkšanu,
23.11.1999. dāvinājuma līgumu starp XX un XX par dzīvokļa Nr.XX „Kolberģī 10”, Kolberģī,
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā dāvināšanu un,
ņemot vērā XX 10.06.2014. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā
10.06.2014. ar Nr.ANP/1-24/14/716,
1. Nodot īpašumā bez atlīdzības XX, personas kods XXXXXXXXXX, zemesgabala
„Kolberģis 10”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra
Nr.3656 003 0185, pie dzīvokļa īpašuma Nr.XX piederošās kopīpašuma 463/3504
domājamās daļas.
2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 463/3504 domājamo daļu nodošanu
bez atlīdzības XX īpašumā tiek noslēgta līdz 14.07.2014.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 6.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.205
Par cirsmas „Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
Izskatot pašvaldības aģentūras „Spodra” mežziņa Āra KREIČA 03.06.2014. iesniegumu,
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 03.06.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/2015, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta otro daļu, 6.panta otro daļu, 8.panta ceturto un
piekto daļu,
1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – cirsmu (platība 1,7 ha,
3.kvartāla nogabali Nr.8; 23, pārdodamais apjoms 284,30 m3) īpašumā „Medņukalni”,
Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra numurs 36940010006 (turpmāk tekstā
– cirsma), pārdodot to izsolē.
2. Uzdot pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt atsavināmās kustamās mantas
– cirsmas novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus un rīkot izsoli.
Domes priekšsēdētājs
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2014.gada 26.jūnijā

Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 7.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.206
Par cirsmas „Eglaine 3”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
Izskatot pašvaldības aģentūras „Spodra” mežziņa Āra KREIČA 03.06.2014. iesniegumu,
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 03.06.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/2015, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta otro daļu, 6.panta otro daļu, 8.panta ceturto un
piekto daļu,
1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – cirsmu (platība 4,5 ha,
1.kvartāla nogabali Nr.4; 6; 7, pārdodamais apjoms 604,68m3) īpašumā „Eglaine 3”,
Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra numurs 36800090082 (turpmāk
tekstā – cirsma), pārdodot to izsolē.
2. Uzdot pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt atsavināmās kustamās mantas
– cirsmas novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus un rīkot izsoli.
Domes priekšsēdētājs
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2014.gada 26.jūnijā

Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 8.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.207
Par cirsmas „Kaktiņi ZR 2”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
Izskatot pašvaldības aģentūras „Spodra” mežziņa Āra KREIČA 03.06.2014. iesniegumu,
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 03.06.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/2015, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta otro daļu, 6.panta otro daļu, 8.panta ceturto un
piekto daļu,
1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – cirsmu (platība 1,2 ha,
2.kvartāla nogabali Nr.29; 31, pārdodamais apjoms 210,72 m3) īpašumā „Kaktiņi ZR 2”,
Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra numurs 36960010083 (turpmāk tekstā
– cirsma), pārdodot to izsolē.
2. Uzdot pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt atsavināmās kustamās mantas
– cirsmas novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus un rīkot izsoli.
Domes priekšsēdētājs
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2014.gada 26.jūnijā

Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 9.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.208
Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rīgas ielā 3, Alūksnē
atsavināšanu
Izskatot akciju sabiedrības „SIMONE” 23.05.2014. iesniegumu Nr.1-13/62, kas saņemts un
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 23.05.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/1856,
ņemot vērā to, ka Alūksnes novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Rīgas ielā
3, Alūksnē nav nepieciešams Alūksnes novada pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai,
savukārt, vajadzīgs akciju sabiedrības „SIMONE” saimnieciskajai darbībai, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 4.panta pirmo daļu,
5.panta pirmo daļu, 40.pantu, Komerclikuma 153.panta pirmo daļu, 154.panta pirmo daļu, likuma
„Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 42.pantu, 43.panta pirmās daļas
1.punktu,
1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Rīgas ielā 3,
Alūksnē, kadastra numurs 3601 504 0714, kas sastāv no nedzīvojamās ēkas (katlu mājas),
kadastra apzīmējums 3601 504 0714 001, un palīgēkas (nojumes), kadastra apzīmējums
3601 504 0714 002, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
2. Kā Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu noteikt
ieguldīšanu akciju sabiedrības „SIMONE”, reģistrācijas numurs 43203003117,
pamatkapitālā.
3. Uzdot akciju sabiedrībai „SIMONE” organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4. Noteikt, ka nekustamā īpašuma pārņemšanas (tai skaitā novērtēšanas) izdevumi tiek segti no
akciju sabiedrības „SIMONE” līdzekļiem.
5. Pēc novērtējuma saņemšanas kapitāldaļu turētāja pārstāvim veikt normatīvajos aktos
noteiktās darbības pamatkapitāla palielināšanai.
Domes priekšsēdētājs
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LATVIJAS REPUBLIKA
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Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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2014.gada 26.jūnijā

Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 10.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.209
Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanu
Izskatot akciju sabiedrības „SIMONE” 23.05.2014. iesniegumu Nr.1-13/62, kas saņemts un
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 23.05.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/1856,
ņemot vērā Alūksnes novada domes 24.04.2014. lēmumu Nr.144 „Par Alūksnes novada
pašvaldības nekustamā īpašuma Kārklu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā nojaukšanu”, un to, ka
pašvaldībai piederošā kustamā manta - trīs rekultivācijas sūkņi un ventilatori, trīs cirkulācijas sūkņi
WILO, viena ūdens sagatavošanas iekārta, divi dūmu sūcēji, kas atrodas pašvaldības nekustamajā
īpašumā Kārklu ielā 5, Alūksnē, nav nepieciešami Alūksnes novada pašvaldības vai tās iestāžu
funkciju nodrošināšanai, savukārt, vajadzīgi akciju sabiedrības „SIMONE” saimnieciskajai
darbībai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta
pirmās daļas 19. un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās
daļas 4.punktu, 4.panta pirmo daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 40.pantu, Komerclikuma 153.panta
pirmo daļu, 154.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 42.pantu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu,
1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – tehnoloģiskās iekārtas,
kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā Kārklu ielā 5, Alūksnē:
1.1. trīs recilkulācijas sūkņus un ventilatorus;
1.2. trīs cirkulācijas sūkņus WILO;
1.3. vienu ūdens sagatavošanas iekārtu;
1.4. divus dūmu sūcējus,
turpmāk tekstā – kustamā manta.
2. Kā Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas veidu noteikt ieguldīšanu
akciju sabiedrības „SIMONE”, reģistrācijas numurs 43203003117, pamatkapitālā.
3. Uzdot akciju sabiedrību „SIMONE” organizēt kustamās mantas novērtēšanu normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībai.
4. Noteikt, ka kustamas mantas pārņemšanas (tai skaitā novērtēšanas) izdevumi tiek segti no
akciju sabiedrības „SIMONE” līdzekļiem.
5. Pēc novērtējuma saņemšanas kapitāldaļu turētāja pārstāvim veikt normatīvajos aktos
noteiktās darbības pamatkapitāla palielināšanai.
Domes priekšsēdētājs
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2014.gada 26.jūnijā

Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 11.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.210
Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Klubs”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes
novadā atsavināšanu
Pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, 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 daļu, 8.panta otro daļu, ņemot vērā Mārkalnes pagasta pārvaldes 11.06.2014.
iesniegumu Nr.MRPP/1-5/14/99 „Par XX iesniegumu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
11.06.2014. ar Nr.ANP/1-33/14/2130,
1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Klubs”, Mārkalnes
pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3676 007 0072.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.
Domes priekšsēdētājs
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2014.gada 26.jūnijā

Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 12.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.211
Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Lazdiņas”, Jaunlaicenes pagastā,
Alūksnes novadā daļas iznomāšanu
Izskatot XX 26.05.2014. iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
27.05.2014. ar Nr.ANP/1-23/14/674, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 77.panta ceturto
daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ pantu,
Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 7., 10., 11., 49., 50.punktu, ņemot vērā Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 05.06.2014.
iesniegumu Nr.JLPP/1-5/14/61 „Par telpu nomu Alūksnes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā
„Lazdiņas”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā”, Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes
pagasta pārvaldes 04.06.2014. iznomājamā nekustamā īpašuma nomas maksas aprēķinu,
1. Nodot iznomāšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Lazdiņas”, Jaunlaicenes
pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3660 002 0326 002, daļu, kas sastāv no:
1.1. „skolotāju istabas” (saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu telpa Nr.4) 8,2 m²
platībā;
1.2. palīgtelpas (saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu telpa Nr.5) 1,9 m² platībā;
1.3. ½ no koplietošanas telpām (tualetes un koridora, saskaņā ar būves tehniskās
inventarizācijas lietu telpu Nr.7 un Nr.8) 5,7 m² platībā.
2. Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē.
3. Noteikt nomas objektam telpu nosacīto nomas maksu mēnesī (bez pievienotās vērtības
nodokļa) 0,29 EUR (nulle euro un 29 centi) apmērā par vienu kvadrātmetru.
4. Uzdot nekustamā īpašuma „Lazdiņas”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā daļas nomas
tiesību izsoles organizēšanu veikt Īpašumu atsavināšanas komisijai.
5. Pilnvarot Īpašumu atsavināšanas komisiju:
5.1. apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu;
5.2. atkārtotas izsoles gadījumā pazemināt nomas objekta nosacīto nomas maksu ne vairāk kā
par 20%.
6. Noteikt, ka termiņš objekta nomai ir ne ilgāk kā 12 gadi.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 13.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.212
Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 27.marta lēmumā Nr.86
„Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu īslaicīgas lietošanas būves būvniecībai un
apsaimniekošanai”
Izdarīt Alūksnes novada domes 2014.gada 27.marta lēmumā Nr.86 „Par neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanu īslaicīgas lietošanas būves būvniecībai un apsaimniekošanai” šādus
grozījumus:
1. Norādē uz tiesisko pamatojumu:
1.1.aizstāt likuma nosaukumu „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” ar nosaukumu „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums”;
1.2.svītrot atsauci uz Ministru kabineta 2011.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 44.punktu;
1.3.svītrot atsauci uz Alūksnes novada domes 2014.gada 27.februāra noteikumiem Nr.3/2014
„Par kārtību, kādā tiek atsavināti un iznomāti pašvaldības nekustamie īpašumi” un to 2.daļu;
1.4.papildināt ar atsauci uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā”
19.pantu un Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1620 „Noteikumi par
būvju klasifikāciju” 8.punktu un pielikuma 273.punktu.
2. 1.punktā:
2.1.aizstāt skaitli un vārdu „5 (pieciem)” ar skaitli un vārdu „10 (desmit)”;
2.2.aizstāt vārdus „īslaicīgas lietošanas būves – veikparka” ar vārdiem „veikparka inženierbūves
(CC kods 2412), turpmāk tekstā – īslaicīgas lietošanas būves”.
3. svītrot 4.9.punktu.
4. aizstāt 5.punktā vārdus un ciparus „realizēta 6 (sešu) mēnešu” ar vārdiem „uzsākta 1 (viena)
gada vai pabeigta 2 (divu) gadu”.
Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.213
Par Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un zemes zem tiem
nodošanu Alūksnes novada pašvaldības valdījumā
Alūksnes novada administratīvajā teritorijā atrodas seši publiskie ezeri – Alūksnes ezers
(1543,7ha), Ilgāja ezers (Latvijas daļa) 8,7ha, Indzera ezers (145,3 ha), Sudalezers (daļa Gulbenes
novadā) 182,3ha, Vaidavas ezers (23,3ha), Muratu ezers (Latvijas daļa) 11,2 ha un publiskā upe Pededzes upes daļa 53,7 ha (Alūksnes novada teritorijā).
Apsekojot minētās ūdenstilpes, ir konstatēta situācija, ka daļā no tām, laika gaitā ir
pasliktinājušās to izmantošanas iespējas, kas atspoguļojas pastiprinātā ūdenstilpju aizaugšanā gan
piekrastē, gan atklātajās ūdens platībās. Lai novada teritorijā esošās publiskās ūdenstilpes būtu
pieejamas novada iedzīvotājiem un novada viesiem, nepieciešams ierīkot un aprīkot peldēšanas,
makšķerēšanas un atpūtas vietas, izveidojot infrastruktūru rekreācijai pie ūdeņiem, t.i., piebraucamo
ceļu uzlabošana, laipu, laivu novietņu, auto stāvlaukumu izveide, kā arī ugunskuru, telts vietu,
pārģērbšanās kabīņu, tualešu ierīkošana u.c.
Šobrīd būtiski jautājumi, kuri jārisina, ir saistīti ar ūdenstilpēs notiekošajiem eitrofikācijas
procesiem, kas arvien samazina ūdenstilpju lietderīgi izmantojamo ūdens tilpumu gan rekreācijas un
rūpnieciskās zvejas vajadzībām, gan veselīgas un stabilas ihtiofaunas dzīvotnēm. Papildus, tam
publiskajos ezeros ir sapropeļa krājumi, kurus apgūstot kā vērtīgus nogulumus, iespējams attīrīt
ūdenstilpes no uzkrātām organiskām vielām un uzlabot ūdenstilpju ekoloģisko situāciju. Pie
sakoptajām un iztīrītajām ūdenstilpēm rastos papildus iespējas izveidot videi draudzīgu
infrastruktūru, kuru iespējams izmantot rūpnieciskās zvejas, rekreācijas, piemēram, licencētās
makšķerēšanas u.c. vajadzībām.
Lai ezeros un Pededzes upē organizētu augstāk norādītos pasākumus, piesaistītu Eiropas
Savienības fondu līdzekļus šo pasākumu organizēšanai, Alūksnes novada pašvaldībai ir
nepieciešamas publisko ezeru – Alūksnes, Ilgāja, Indzera, Muratu, Sudalezera, Vaidavas ezera un
Pededzes upes posma Alūksnes novada administratīvajā teritorijā, valdījuma tiesības.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātā Zemes pārvaldības likuma
projekta 12.panta pirmā daļa paredz, ka vietējā pašvaldība ir jūras piekrastes joslas un citu publisko
ūdeņu zemes, kas nav citu personu īpašumā vai tiesiskajā valdījumā, turētājs savā administratīvajā

teritorijā, taču Zemes pārvaldības likuma projekts ir izstrādes un likumdošanas procesā un tā
nākotne un pieņemšanas laiks šobrīd nav zināms.
Lai veicinātu Eiropas Savienības fondu apguvi un nodrošinātu ilgtspējīgu zivsaimniecības
un tūrisma attīstību, efektīvi izmantojot pieejamos dabas, cilvēku un materiālos resursus, nodrošinot
cilvēku labklājības pieaugumu ūdenstilpņu piekrastē un citās lauku teritorijās un vienlaikus
garantējot nepasliktināt vides ekoloģiju, nav lietderīgi gaidīt, kamēr tiks pieņemts Zemes
pārvaldības likums.
Atbilstoši Latvijas Republikas Civillikuma (turpmāk – CL) 875.pantam valdījums ir
tiesībām atbilstoša faktiska vara. Valdījuma priekšmets var būt kā lietas šaurākā nozīmē, t.i.
ķermeniskas, tā arī bezķermeniskas lietas, t.i. tiesības. Savukārt saskaņā ar CL 876.pantu: Lietas
valdījums ir īpašuma tiesībai atbilstoša faktiska vara par lietu. Tas pastāv, kad ķermeniska lieta
faktiski atrodas kādas personas pilnīgā varā un kad pie tam šī persona izrāda gribu rīkoties ar lietu
līdzīgi īpašniekam.
Saskaņā ar CL I pielikuma „Publisko ezeru un upju saraksts” 1.sarakta „Publisko ezeru
saraksts” 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktu Alūksnes, Ilgāja, Indzera, Muratu, Sudalezers un Vaidavas
ezers ir publiskie ezeri. Saskaņā ar CL I pielikuma 2.sarakta „Publisko upju saraksts” 26.punktu
Pededze no Alūksnes ietekas līdz ietekai Aiviekstē ir publiskā upe.
CL 1102.pants nosaka, ka pie publiskajiem ūdeņiem pieder jūras piekrastes josla, kā arī šā
panta pielikumā (I pielikums) uzskaitītie ezeri un upes. Visi pārējie ūdeņi ir privāti. Saskaņā ar CL
1104.pantu publiskie ūdeņi ir valsts īpašums, ciktāl uz tiem nepastāv īpašuma tiesībās privātai
personai.
CL 1477.panta otrā daļa noteic, ka lietu tiesības, kas pastāv uz likuma pamata, ir spēkā arī
bez ierakstīšanas zemesgrāmatā. No minētā izriet, ka valstij ir īpašuma tiesības un tā var rīkoties ar
publiskajiem ūdeņiem kā īpašnieks ar visām no tā izrietošajām sekām bez īpašuma tiesību
nostiprināšanas zemesgrāmatā.
Normatīvie akti nevienai ministrijai neparedz publisko ūdeņu valdījuma tiesības. Ministru
kabinetam, kā valsts tiešās pārvaldes institūcijai, ir tiesības lemt par Alūksnes, Ilgāja, Indzera,
Muratu, Sudalezera, Vaidavas ezera un Pededzes upes daļas nodošanu Alūksnes novada pašvaldības
bezatlīdzības valdījumā.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz CL 875., 876., 1102., 1104.pantu,
1477.panta otro daļu, I pielikuma 1.saraksta 4., 5., 6., 7., 8., un 9.punktu, 2.saraksta 26.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 3.pantu un 15.panta pirmās daļas 2.un 3.apakšpunktu,
Lūgt Ministru kabinetu lemt par nekustamo īpašumu – Alūksnes ezera un zemes zem tā
1604,5 ha platībā (saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem
datiem) (zemes vienību kadastra apzīmējumi 3601 008 6601, 3656 015 0001), Ilgāja ezera
(Latvijas daļa) un zemes zem tā 8,81 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3688 002
0055), Indzera ezera un zemes zem tā 143,0 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3642
014 0302), Sudalezera (daļa Gulbenes novadā) un zemes zem tā 81,9 ha platībā (zemes vienības
kadastra apzīmējums 3694 004 0038), Vaidavas ezera un zemes zem tā 22,3ha platībā (zemes
vienības kadastra apzīmējums 3696 003 0185), Muratu ezera (Latvijas daļa) un zemes zem tā 9,96
platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3696 003 0173) un Pededzes upes posma uz zemes
zem tās 53,68 ha platībā (zemes vienību kadastra apzīmējumi 3674 002 0148, 3674 002 0254,
3674 002 0259, 3674 002 0250, 3674 002 0255, 3674 002 0256, 3674 002 0257, 3674 005
0164, 3674 005 0165, 3674 005 0166, 3674 005 0174, 3672 005 0037, 3658 002 0299, 3658

003 0083, 3658 002 0338, 3658 004 0026) – nodošanu bezatlīdzības valdījumā Alūksnes novada
pašvaldībai, kā arī deleģēt Alūksnes novada pašvaldībai tiesības noteikt kārtību, kādā izmantojami
visi Alūksnes, Ilgāja, Indzera, Muratu, Sudalezera, Vaidavas ezera un Pededzes upes daļas dabas
resursi un veicama ezeru un tiem pieguļošo teritoriju infrastruktūras attīstība.
Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.214
Par līdzfinansējumu biedrībai „REMIS”
projekta „Suņu apmācības laukuma aprīkojuma- šķēršļu izgatavošana” realizācijai
Izskatot biedrības „REMIS” 21.05.2014. pieteikumu par projektu „Suņu apmācības laukuma
aprīkojuma - šķēršļu izgatavošana”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 21.05.2014. ar
Nr.ANP/1-41/14/1815,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem
(pasākumiem)” 1.4.3. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma
67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.06.2014. lēmumu, protokols Nr.7, 6.punkts,
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „REMIS”, reģistrācijas Nr.40008066778, projekta „Suņu
apmācības laukuma aprīkojuma - šķēršļu izgatavošana” realizācijai 430,00 EUR (četri simti
trīsdesmit euro) apmērā.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma noslēgšanu ar
biedrību par atbalstītā projekta realizēšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža
ielā 13A, Valmierā, LV - 4201.
Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.215
Par līdzfinansējumu biedrībai „Nāc pretim”
projekta „Piemineklis novadnieces, dzejnieces Skaidrītes Kaldupes piemiņai” realizācijai
Izskatot biedrības „Nāc pretim” 26.05.2014. pieteikumu par projektu „ Piemineklis novadnieces,
dzejnieces Skaidrītes Kaldupes piemiņai”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 26.05.2014. ar
Nr.ANP/1-41/14/1881,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem
(pasākumiem)” 1.4.2. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma
67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.06.2014. lēmumu, protokols Nr.7, 17.punkts,
1.

Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Nāc pretim”, reģistrācijas Nr.50008064571, projekta
„Piemineklis novadnieces, dzejnieces Skaidrītes Kaldupes piemiņai” realizācijai 420,00 EUR
(četri simti divdesmit euro) apmērā.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma noslēgšanu ar
biedrību par atbalstītā projekta realizēšanu.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža
ielā 13A, Valmierā, LV - 4201.
Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.216
Par līdzfinansējumu biedrībai „Radošie malēnieši”
projekta „Radošās darbnīcas “Malēnieši pasaulē - kopīgais un atšķirīgais”” realizācijai
Izskatot biedrības „Radošie malēnieši” 28.05.2014. pieteikumu par projektu „Radošās darbnīcas
“Malēnieši pasaulē - kopīgais un atšķirīgais””, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 29.05.2014.
ar Nr.ANP/1-41/14/1933,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem
(pasākumiem)” 1.4.2. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma
67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.06.2014. lēmumu, protokols Nr.7, 4.punkts,
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Radošie malēnieši”,
reģistrācijas Nr.40008168604,
projekta „Radošās darbnīcas “Malēnieši pasaulē - kopīgais un atšķirīgais”” realizācijai 300,00
EUR (trīs simti euro) apmērā.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma noslēgšanu ar
biedrību par atbalstītā projekta realizēšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža
ielā 13A, Valmierā, LV - 4201.
Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.217
Par līdzfinansējumu biedrībai „Veclaicenes Avotiņš”
projekta „Pārgājieni ar garšu Veclaicenē 2014” realizācijai
Izskatot biedrības „Veclaicenes Avotiņš” 27.05.2014. pieteikumu par projektu „Pārgājieni ar
garšu Veclaicenē 2014”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.05.2014. ar Nr.ANP/141/14/1917,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem
(pasākumiem)” 1.4.2. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma
67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.06.2014. lēmumu, protokols Nr.7, 5.punkts,
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Veclaicenes Avotiņš”, reģistrācijas Nr.40008051397,
projekta „Pārgājieni ar garšu Veclaicenē 2014”, realizācijai 430,00 EUR (četri simti trīsdesmit
euro) apmērā.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma noslēgšanu ar
biedrību par atbalstītā projekta realizēšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža
ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.218
Par līdzfinansējumu biedrībai „Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai”
projekta „Vasariņas sporta prieki” realizācijai
Izskatot biedrības „Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” 29.05.2014. pieteikumu par
projektu „Vasariņas sporta prieki”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 30.05.2014. ar
Nr.ANP/1-41/14/1966,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem
(pasākumiem)” 1.4.2. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma
67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.06.2014. lēmumu, protokols Nr.7, 3.punkts,
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai”, reģistrācijas
Nr.40008051255, projekta „Vasariņas sporta prieki” realizācijai, 430,00 EUR (četri simti
trīsdesmit euro) apmērā.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma noslēgšanu ar
biedrību par atbalstītā projekta realizēšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža
ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.219
Par līdzfinansējumu biedrībai „Latviešu-igauņu kultūras biedrība “STĪGA-KEEL””
projekta „ Igauņu diena Veclaicenē 2014” realizācijai
Izskatot biedrības „Latviešu-igauņu kultūras biedrība “STĪGA-KEEL”” 30.05.2014. pieteikumu
par projektu „ Igauņu diena Veclaicenē 2014”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 30.05.2014.
ar Nr.ANP/1-41/14/1969,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem
(pasākumiem)” 1.4.2. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma
67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.06.2014. lēmumu, protokols Nr.7, 2.punkts,
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Latviešu-igauņu kultūras biedrība “STĪGA-KEEL””,
reģistrācijas Nr. 40008123591, projekta „ Igauņu diena Veclaicenē 2014” 430,00 EUR
(četri simti trīsdesmit euro) apmērā.
2. Līdzfinansējumu piešķirt pēc biedrības „Latviešu-igauņu kultūras biedrība “STĪGA-KEEL””
norēķinu konta atvēršanas.
3. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma
noslēgšanu ar biedrību par atbalstītā projekta realizēšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža
ielā 13A, Valmierā, LV - 4201.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

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

2014.gada 26.jūnijā

Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 21.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.220
Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes novada sieviešu apvienība “Katrīna””
projekta „6.vasaras skola, sadarbībā ar Malienas dāmu klubu “Ābele”, “Tā mīl Malienā…””
realizācijai
Izskatot biedrības „Alūksnes novada sieviešu apvienība “Katrīna”” 30.05.2014. pieteikumu par
projektu „6.vasaras skola, sadarbībā ar Malienas dāmu klubu “Ābele”, “Tā mīl Malienā…””,
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 30.05.2014. ar Nr.ANP/1-41/14/1949,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem
(pasākumiem)” 1.4.2. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma
67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.06.2014. lēmumu, protokols Nr.7, 7.punkts,
1.Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes novada sieviešu apvienība “Katrīna””, reģistrācijas
Nr.50008174161, projekta „6.vasaras skola, sadarbībā ar Malienas dāmu klubu “Ābele”, “Tā mīl
Malienā…”” realizācijai, 430,00 EUR (četri simti trīsdesmit euro) apmērā.
2.Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma noslēgšanu ar
biedrību par atbalstītā projekta realizēšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža
ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

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

2014.gada 26.jūnijā

Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 22.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.221
Par līdzfinansējumu biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība”
projekta „Salauztie mūži atmiņās sāp” 7.daļas 6.filma” realizācijai
Izskatot biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība”, 29.05.2014. pieteikumu par projektu
„Salauztie mūži atmiņās sāp” 7.daļas 6.filma”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 30.05.2014.
ar Nr.ANP/1-41/14/1960,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem
(pasākumiem)” 1.4.2. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma
67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.06.2014. lēmumu, protokols Nr.7, 16.punkts,
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība”, reģistrācijas
Nr.40008002052, projekta „Salauztie mūži atmiņās sāp” 7.daļas 6.filma”, realizācijai,
425,00 EUR (četri simti divdesmit piecu euro) apmērā.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma noslēgšanu
ar biedrību par atbalstītā projekta realizēšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža
ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

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

2014.gada 26.jūnijā

Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 23.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.222
Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes Invalīdu biedrība”
projekta „Saimnieku un Saimnieču dienas pasākums” realizācijai
Izskatot biedrības „Alūksnes Invalīdu biedrība” 20.05.2014. pieteikumu par projektu
„Saimnieku un Saimnieču dienas pasākums”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 20.05.2014. ar
Nr.ANP/1-41/14/1806,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem
(pasākumiem)” 1.4.4. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma
67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.06.2014. lēmumu, protokols Nr.7, 8.punkts,
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes Invalīdu biedrība”, reģistrācijas
Nr.40008093244, projekta „Saimnieku un Saimnieču dienas pasākums” realizācijai
425,00 EUR (četri simti divdesmit piecu euro) apmērā.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma
noslēgšanu ar biedrību par atbalstītā projekta realizēšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža
ielā 13A, Valmierā, LV - 4201.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

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

2014.gada 26.jūnijā

Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 24.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.223
Par līdzfinansējumu draudzes „ZELTIŅU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE”
projekta realizācijai
Izskatot draudzes „ZELTIŅU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE” 28.05.2014.
iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 29.05.2014. ar Nr.ANP/141/14/1932, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 67.pantu, Alūksnes novada domes
22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)” 1.4.5.apakšpunktu, 1.8.punktu,
3.6.1.apakšpunktu, Tautsaimniecības komitejas 09.06.2014. lēmumu, protokols Nr.6, 11.punkts,
1. Piešķirt līdzfinansējumu draudzei „ZELTIŅU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE”,
reģistrācijas numurs 90000166229, projekta, kas saistīts ar vides pieejamības nodrošināšanu,
izveidojot bruģētu celiņu no baznīcas galvenajām durvīm līdz piebraucamajam ceļam,
realizācijai 425,00 EUR (četri simti divdesmit piecu eiro un 00 centu) apmērā.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma noslēgšanu ar
draudzi par atbalstītā projekta realizēšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža
ielā 13A, Valmierā, LV - 4201.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

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

2014.gada 26.jūnijā

Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 25.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.224
Par projektu „Pededzes sabiedriskā centra labiekārtošana”
Izskatot biedrības „PEDEDZES NĀKOTNE”, reģistrācijas Nr.40008051202, 02.06.2014.
iesniegumu Nr.3, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 02.06.2014. ar Nr.ANP/1- 41/14/1977, par
atbalstu projektam un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas
ievaddaļu,
1. Piešķirt līdzfinansējumu 255,00 EUR (divi simti piecdesmit piecu euro) apmērā
biedrībai „PEDEDZES NĀKOTNE” nodibinājuma „BORISA UN INĀRAS
TETEREVU FONDS” kopienu projektu programmas konkursa „Nāc un dari! Tu vari!”
ietvaros atbalstītā projekta „Pededzes sabiedriskā centra labiekārtošana” realizācijai no
Alūksnes novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļiem.
2. Saskaņot projektā paredzēto telpu remontu un aprīkojuma uzstādīšanu pašvaldības
nekustamajā īpašumā „Krustceles”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, būves kadastra
apzīmējums 3680 007 0215 001 (būves tehniskās inventarizācijas lietā telpas Nr.27, 28)
3. Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „PEDEDZES NĀKOTNE” par projekta realizāciju.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
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A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

2014.gada 26.jūnijā

Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 26.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.225
Par atbalsta piešķiršanu par izciliem sasniegumiem kultūrā
Ņemot vērā Alūksnes pilsētas Tautas nama iesniegumu, saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā 19.05.2014., reģistrēts ar Nr.ANP1-42/14/1792, pamatojoties uz Alūksnes novada
domes 30.01.2014. noteikumu Nr.2/2014 „Par atbalstu Alūksnes novada pašvaldības
amatierkolektīviem, komandām, individuālajiem dalībniekiem, sportistiem par izciliem
sasniegumiem sportā un kultūrā” 9.6.2.punktu:
Piešķirt atbalstu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro) Alūksnes pilsētas Tautas nama deju
kopai “Jukums”, par izciliem sasniegumiem kultūrā, iegūstot 2.vietu Starptautiskā mūzikas un
tautas dejas festivālā - konkursā Serbijā “BELGRADE AWARD 2014”.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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2014.gada 26.jūnijā

Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 27.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.226
Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības Nolikumā Nr.3/2013 „Par Alūksnes novada
pašvaldības apbalvojumiem”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts
apbalvojumu likuma 2.panta otro daļu un Ministru kabineta 05.10.2010. noteikumu Nr.928
„Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi” 8.punktu,
Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības Nolikumā Nr.3/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības
apbalvojumiem” (turpmāk tekstā – Nolikums), apstiprināts ar Alūksnes novada domes 28.03.2013.
lēmumu Nr.163 (prot.Nr.5, 83.p.), šādus grozījumus:
1. Svītrot 20.punktā vārdus „Alūksnes novada vai Alūksnes pilsētas svētku svinīgajā pasākumā”.
2. Aizstāt 23.punktā vārdus „Gada balva uzņēmējdarbībā” ar vārdiem „Pagodinājums
uzņēmējdarbībā”.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

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

2014.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 28.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.227
Par grozījumiem Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas nolikumā
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu,
Izdarīt Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas nolikumā, apstiprināts ar Alūksnes
novada domes 24.05.2012. lēmumu Nr.200 ,,Par Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas
nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 31.punkts), šādus grozījumus:
1.Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
,,3.Skolai ir:
3.1.zīmogs ar Alūksnes novada ģerboni un uzrakstu valsts valodā ,,Alūksnes novada pašvaldība
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola”;
3.2.zīmogs ar lielo valsts ģerboni un uzrakstu valsts valodā ,,Alūksnes novada pašvaldība
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola”, kuru tā lieto saskaņā ar normatīvajiem aktiem
valstiski atzītā apliecībā, kas apliecina pamatizglītības un profesionālās ievirzes izglītības
programmas apguvi pēc akreditētas izglītības programmas;
3.3.noteikta parauga veidlapa”.
2.Papildināt 11.punktu ar 11.10.,11.11., un 11.12.apakšpunktu šādā redakcijā:
,,11.10.Sitamintsrumentu spēle, programmas kods 20V21204;
11.11.Pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle, programmas kods 20V21203;
11.12.Stīgu instrumentu spēle – ģitāras spēle, programmas kods 20V21202.”
3.Izteikt 16.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
,,16.3.Skolēnu līdzpārvalde;”
4.Aizstāt 23.punktā vārdu ,,klasē” ar vārdiem ,,pirmsskolas grupā”.
5.Svītrot 36.10.apakšpunktu.
6.Aizstāt 41.punktā vārdu ,,padomi” ar vārdu ,,līdzpārvalde”.
7.Aizstāt nodaļas nosaukumu ,,Noslēguma jautājums” ar nosaukumu ,,Noslēguma jautājumi”.
8.Esošajam Noslēguma jautājumam pievienot numerāciju 1.

9.Papildināt Noslēguma jautājumus ar 2.punktu šādā redakcijā:
,,2. Līdz 31.12.2014. Skola zīmoga ar lielo valsts ģerboni un uzrakstu valsts valodā ,,Alūksnes
novada pašvaldība Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola” vietā drīkst lietot zīmogu ar
mazo papildināto valsts ģerboni un uzrakstu valsts valodā ,,Latvijas Republika Alūksnes novada
pašvaldība Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola”.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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2014.gada 26.jūnijā

Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 29.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.228
Par Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas direktoru
Pamatojoties uz likuma par „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu,
1. Ar 01.07.2014. iecelt par Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas direktori Janīnu
PUŽULI, personas kods XXXXXXXXXXX.
2. Lēmums stājas spēkā, ja tiek saņemts Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministrijas saskaņojums.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
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Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 30.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.229
Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumā Nr.308 ,,Par komisijas
interešu izglītības mērķdotācijas sadalei personālsastāva apstiprināšanu”
Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 23.08.2012. noteikumu Nr.4/2012 ,,Kārtība, kādā
sadala mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanai” 4.punktu un Alūksnes novada
domes Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.06.2014. lēmumu (protokols Nr.7, 12.p.), izdarīt
grozījumu Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumā Nr.308 ,,Par komisijas interešu izglītības
mērķdotācijas sadalei personālsastāva apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.16, 15.p):
Aizstāt vārdus ,,Dzintra ZVEJNIECE, nodibinājuma ,,Alūksnes un Apes novada fonds”
valdes priekšsēdētāja” ar vārdiem ,,Ilzīte DUĻBINSKA, biedrības ,,Alūksnes novada izglītības
centrs” valdes priekšsēdētāja”.

Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr.11, 31.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.230
Par saistošo noteikumu Nr.15/2014
„Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”” izdošanu
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un
piekto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms,
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību” 15.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu
Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu,
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes
2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Alūksnes novadā”” un to paskaidrojuma rakstu.

Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr.11, 32.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.231
Par Alūksnes novada domes 2014.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.13/2014
„Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām” precizēšanu
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 04.06.2014. atzinumu Nr.186/5328 „Par saistošajiem noteikumiem”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 09.06.2014. ar
Nr.ANP/1-2/14/2094, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,
Precizēt Alūksnes novada domes 2014.gada 27.maija saistošos noteikumus Nr.13/2014 „Par
Alūksnes novada pašvaldības nodevām”:
1. Svītrot 5.1.7.apakšpunktu.
2. Izteikt 5.3.punktu šādā redakcijā:
„5.3. Citi pašvaldības izstrādātie oficiālie dokumenti (līdz A3 formātam) –
izziņa,
apliecinājums, izraksts no reģistra, atkārtots vai trešās personas pieprasīts domes vai tās
institūciju lēmums, protokols – un to apliecinātas kopijas”.
Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr.11, 33.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.232
Par dalības maksu apvidus šķēršļu skrējienam
“Šķēršļu skrējiens Ilzenē 2014”
Ar mērķi nodrošināt apvidus šķēršļu skrējiena “Šķēršļu skrējiens Ilzenē 2014” pilnvērtīgu
norisi atbilstoši tā nolikumam un organizatoru sastādītai tāmei, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14g) apakšpunktu,
1. Apstiprināt dalības maksu Sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centra „Dailes”
organizētajā apvidus šķēršļu skrējienā “Šķēršļu skrējiens Ilzenē 2014”:
1.1. 3,00 EUR apmērā individuāli par dalībnieku (dalības maksa nav apliekama ar pievienotās
vērtības nodokli);
1.2. 10,00 EUR apmērā par komandu līdz 4 dalībniekiem (dalības maksa nav apliekama ar
pievienotās vērtības nodokli).
2.

Ilzenes pagasta pārvaldei noteikt dalības maksas iekasēšanas kārtību.

Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr.11, 34.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.233
Par Zeltiņu muzeja maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta d) un e)
apakšpunktu,
1. Apstiprināt Zeltiņu muzeja sniegto maksas pakalpojumu cenrādi (pielikumā uz 1 lapas).
2. Lēmums stājas spēkā ar 01.07.2014.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Alūksnes novada domes 24.10.2013. lēmums
Nr.494 “Par Alūksnes novada Zeltiņu muzeja maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (sēdes
protokols Nr.19, 23.p.).
Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.234
Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes
novadā telpu nomu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu,
Alūksnes novada pašvaldības 27.02.2014. noteikumu Nr.3/2014 „Par kārtību, kādā tiek atsavināti
un iznomāti pašvaldības nekustamie īpašumi” 18.punktu, Alūksnes novada pašvaldības Finanšu
nodaļas 10.06.2014. īslaicīgās nomas maksas aprēķinu,
1. Noteikt nomas maksas apmēru telpām pašvaldības nekustamajā īpašumā Dārza ielā 11,
Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 026 4104:
1.1. 5,54 EUR (pieci euro un 54 centi), summā netiek ieskaitīts PVN maksājums, par Lielās
zāles (nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā telpa Nr.7) nomu pasākumu
rīkošanai stundā.
1.2. 3,30 EUR (trīs euro un 30 centi), summā netiek ieskaitīts PVN maksājums, par Foajē telpas
(nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā telpa Nr.14) nomu pasākumu rīkošanai
stundā.
2. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā spēku zaudē Alūksnes novada domes 21.01.2010. lēmums Nr.39
„Par nekustamā īpašuma – ēkas Dārza ielā 11, Alūksnē telpu nomu”.
Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.235
Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.10.2013. lēmumā Nr.498 “Par Alūksnes Mūzikas
skolas maksas pakalpojumiem”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas
12.punktu, Ministru kabineta 03.01.2013. noteikumu Nr.17 „Pievienotās vērtības nodokļa likuma
normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un
administrēšanai” 27. un 28.punktu, Alūksnes novada domes 25.08.2011. saistošo noteikumu
Nr.23/2011 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās
ievirzes un interešu izglītības iestādēs” 3.punktu,
1. Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 24.10.2013. lēmumā Nr.498 „Par Alūksnes
Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem”, izsakot augstākminētā lēmuma 1.punktā minēto
Alūksnes Mūzikas skolas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi jaunā redakcijā:
1. Vecāku līdzfinansējums pamata (10V) un pilnas (20V) profesionālās ievirzes izglītības
programmu apguvei
PVN
Nr.
Izglītības programmas nosaukums
Euro
p.k.
mēnesī
1.1. Taustiņinstrumentu spēle 20V 212 01; 10V 212 01
7,50
Nepiemēro
1.2. Stīgu instrumentu spēle 20V 212 02; 10V 212 02
7,50
Nepiemēro
1.3. Pūšaminstrumentu spēle 20V 212 03; 10V 212 03
7,50
Nepiemēro
1.4. Sitaminstrumentu spēle 20V 212 04
7,50
Nepiemēro
1.5. Vokālā mūzika 20V 212 06; 10V 212 06
7,50
Nepiemēro
2. Vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītības programmu pilna mācību plāna
apguvei
Nr.
Noteiktais
Līdzfinansējums
PamatfiIzmaksas
PVN
p.k.
līdzfinansēto
euro
nansējums vienā mēnesī
individuālo mācību
euro
euro
stundu skaits mēnesī
(līdzfinansēju
ms+
pamatfiansēju
ms)
KOPĀ:

2.1.

1 stunda mēnesī
5,86
7,50
13,36
Nepiemēro
(0,25 stundas nedēļā)
2.2.
2 stundas mēnesī
11,72
7,50
19,22
Nepiemēro
(0,5 stundas nedēļā)
2.3.
3 stundas mēnesī
17,58
7,50
25,08
Nepiemēro
(0,75 stundas nedēļā)
2.4.
4 stundas mēnesī
23,44
7,50
30,94
Nepiemēro
(1 stunda nedēļā)
3. Vecāku līdzfinansējums interešu izglītības (sagatavošanas klašu) programmu apguvei
Grupu stundu
(Mūzikas mācība
un ritmika)
izmaksas
euro

Individuālo
stundu
izmaksas
euro

3.1.

6 grupu stundas
mēnesī
(1,5 stundas nedēļā)

4,27

x

Izmaksas
vienā mēnesī
euro
(grupu stundu
izmaksas +
individuālo
stundu
izmaksas)
KOPĀ:
4,27

3.2.

1 individuālā* stunda
mēnesī
(0,25 stundas nedēļā)

x

5,86

5,86

3.3.

6 grupu stundas
4,27
5,86
10,13
mēnesī
(1,5 stundas nedēļā)
un
1 individuālā* stunda
mēnesī
(0,25 stundas nedēļā)
4. Maksa par pieaugušo izglītības programmu apguvi
Stundas
Noteikto mācību stundu skaits Noteiktais koeficients attiecībā
tarifa
mēnesī
pret noteikto stundas tarifa
likme
likmi
ar
5,86 EUR
piemēro
to
koeficie
ntu
1 individuālā* stunda mēnesī
1,213
7,11
(0,25 stundas nedēļā)

Nr.p.
k.

4.1.

1. Kopiju izgatavošana no bibliotēkas fondā esošajām grāmatām
sniegtā izglītības pakalpojuma vajadzībām

PVN

Nepiemēro

Noteiktais mācību
stundu skaits mēnesī

Nepiemēro

Nepiemēro

Nr.
p.k.

PVN

Piemēro

Nr.
p.k.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

Pakalpojums

A4 formāta, viena puse

gb.

0,05

A4 formāta, abas puses

gb.

0,07

A3 formāta, viena puse

gb.

0,07

gb.
Datora izdrukas pakalpojumi
Melnbalta A4 formāta lapa
gb.
Krāsaina A4 formāta lapa
gb.
Skenēšanas pakalpojumi:
Vienas A4 lapas skenēšana
gb.
Dokumentu izsniegšana:

0,10

A3 formāta, abas puses

Nr.
p.k.
5.10.
5.11
5.12.

Vienība

Cena
bez
PVN
(EU
R)

Pakalpojums
Dokumentu iesiešana
Beigšanas apliecības dublikāta izsniegšana
Arhīva izziņas izsniegšana

Vienība
gb.
gb.
gb.

0,06
0,15
0,10
Cena bez
PVN
(EUR)
0,66
0,83
0,62

PVN

Nepiemēro
Nepiemēro
Nepiemēro
Nepiemēro
Nepiemēro
Nepiemēro
Nepiemēro
PVN
Piemēro
Piemēro
Piemēro

2. Grozījumi stājas spēkā 01.09.2014.
Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr.11, 37.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.236
Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa
programmā 2014. – 2016.gadam
Ņemot vērā pagastu pārvalžu ierosinājumus,
izdarīt Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa programmā
2014. – 2016.gadam šādus grozījumus:
1. Mālupes pagastam:
1.1.samazināt finanšu līdzekļus autoceļu ikdienas uzturēšanai par 840,00 EUR (astoņi
simti četrdesmit euro un 00 centi);
1.2.palielināt finanšu līdzekļus autoceļu periodiskajai uzturēšanai par 840,00 EUR
(astoņi simti četrdesmit euro un 00 centi).
2. Mārkalnes pagastam:
2.1.samazināt finanšu līdzekļus autoceļu ikdienas uzturēšanai par 954,00 EUR (deviņi
simti piecdesmit četri euro un 00 centi);
2.2.palielināt finanšu līdzekļus pārējiem izdevumiem par 954,00 EUR (deviņi simti
piecdesmit četri euro un 00 centi).
3. Pededzes pagastam:
3.1.samazināt finanšu līdzekļus autoceļu periodiskajai uzturēšanai par 1300,00 EUR
(viens tūkstotis trīs simti euro un 00 centi);
3.2.palielināt finanšu līdzekļus pārējiem izdevumiem par 1300,00 EUR (viens tūkstotis
trīs simti euro un 00 centi).
Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr.11, 38.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.237
Par medību platību apsaimniekošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta g) apakšpunktu, Medību likuma 29.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 2.punktu un 6.1pantu,
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Noteikt medību tiesību nomas maksu Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašumā un
tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās 0,20 EUR gadā par vienu hektāru (nomas maksa
norādīta bez pievienotās vērtības nodokļa).
Medību tiesību nomu pašvaldības medību platībās var piešķirt:
2.1.mednieku kolektīvam, kura medību iecirknis, kas reģistrēts Valsts meža dienesta kontroles
teritorijas datu bāzē, neatrodas tālāk par 100 metriem no pašvaldības medību platības:
2.2.mednieku kolektīvam, kurā vairāk kā 50% biedru par savu dzīvesvietu deklarējuši Alūksnes
novada administratīvo teritoriju un kuram ir Valsts meža dienesta meža kontroles teritorijas
datu bāzē reģistrēts medību iecirknis Alūksnes novada administratīvajā teritorijā;
2.3.mednieku kolektīvam vai personai, kuram (kurai) ir Valsts meža dienesta meža kontroles
teritorijas datu bāzē reģistrēts medību iecirknis Alūksnes novada teritorijā;
2.4.Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētai personai.
Informāciju par iznomājamajām medību platībām divas nedēļas izsludināt pašvaldības interneta
mājas lapā www.aluksne.lv, Alūksnes novada pašvaldībā un pagastu pārvaldēs.
Ja uz medību platību sludinājuma termiņā pietiekušies vairāki pretendenti, viņu starpā rīkojama
izsole.
Noteikt medību tiesību nomas līguma termiņu – ne vairāk kā 5 gadi.
Noteikt Alūksnes novada pašvaldības pagastu pārvaldes par atbildīgajām iestādēm pašvaldības
īpašumā esošo medību platību apsaimniekošanā (t.sk. lēmumu pieņemšana, nepieciešamības
gadījumā organizējot izsoli, līgumu slēgšana, izpildes kontrole, saskaņojumu došana u.tml.).

Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.238
Par līdzekļu izdalīšanu arheoloģiskās izpētes darbiem
no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem
Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma „Arheoloģiskās izpētes darbi Alūksnes
viduslaiku pils teritorijā” (identifikācijas Nr.ANP2014/20) rezultātu un Alūksnes novada domes
Finanšu komitejas 19.06.2014. lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 17.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.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 finansējumu arheoloģiskās izpētes
darbiem Alūksnes viduslaiku pils teritorijā 12880,00 EUR (divpadsmit tūkstoši astoņi simti
astoņdesmit euro) apmērā.
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 082917 valdības funkciju kodu – Arheoloģijas izpētes
pasākumi.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē

2014.gada 26.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 40.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.239
Par līdzekļu izdalīšanu Alūksnes Jaunās pils remontam
no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem
Ņemot vērā Alūksnes novada domes 27.02.2014. lēmumu Nr.63 „Par Alūksnes Jaunās pils
remontu” (sēdes protokols Nr.4, 19.punkts) un Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma „Alūksnes
Jaunās pils pirmā stāva pārseguma nesošo konstrukciju pastiprināšana un telpu vienkāršotā
renovācija” (identifikācijas Nr.ANP2014/17/EST-LAT-RUS) rezultātu,
ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 19.06.2014. lēmumu (sēdes
protokols Nr.9, 18.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.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 finansējumu Alūksnes Jaunās pils
pirmā stāva pārseguma nesošo konstrukciju pastiprināšanai 24877,00 EUR (divdesmit četri
tūkstoši astoņi simti septiņdesmit septiņu euro) apmērā.
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 082201 valdības funkciju kodu – Alūksnes muzejs.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 41.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.240
Par dalību reklāmas materiāla veidošanā un līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem tā raidīšanai
Izskatot sabiedrisko attiecību speciālista 06.06.2014. iesniegumu „Par līdzekļu piešķiršanu
reklāmas klipa raidīšanai”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 06.06.2014. ar Nr.ANP/147/14/2058,
ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 19.06.2014. lēmumu (sēdes
protokols Nr.9, 19.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un 30.pantu,
1.

Piedalīties SIA “Gulbenes - Alūksnes bānītis” organizētajā reklāmas materiāla veidošanā par
Alūksni, iegūstot īpašuma tiesības uz to.

2.

Reklāmas materiāla raidīšanai Latvijas televīzijas 1.kanālā un Pirmajā Baltijas kanālā izdalīt no
Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
finansējumu 3275,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti septiņdesmit piecu euro) apmērā reklāmas
klipa raidīšanas līdzfinansējumam.

3.

Minētos izdevumus attiecināt uz 082904 valdības funkciju kodu – Sabiedrisko attiecību
pasākumi.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 42.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.241
Par līdzekļu piešķiršanu mobilā žoga iegādei
Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas 16.06.2014. iesniegumu
„Par mobilā žoga iegādi”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 16.06.2014. ar Nr.ANP/147/14/2206,
ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 19.06.2014. lēmumu (sēdes
protokols Nr.9, 20.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
1. Piešķirt finansējumu 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro) apmērā mobilā žoga un tā
aprīkojuma iegādei.
2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2014.gadam
apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda 082906 „Vides centrs
“Vides labirints”” uz valdības funkcijas kodu 081001 „Alūksnes novada sporta pasākumi”
par lēmuma 1.punktā minēto summu.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 43.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.242
Par līdzekļu piešķiršanu datora komplekta iegādei
Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas 16.06.2014. iesniegumu “Par
līdzekļiem datora komplekta iegādei”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 16.06.2014. ar
Nr.ANP/1-47/14/2209,
ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 19.06.2014. lēmumu (sēdes
protokols Nr.9, 21.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
1. Piešķirt finansējumu 2013,00 EUR (divi tūkstoši trīspadsmit euro) apmērā datora komplekta
ar programmatūru iegādei ainavu arhitekta darba nodrošināšanai.
2. Finansējumu nodrošināt veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2014.gadam
apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus uz valdības funkcijas kodu 0112 „Alūksnes novada
pašvaldība”:
2.1. no valdības funkcijas koda 082906 „Vides centrs “Vides labirints”” 1000,00 EUR;
2.2. no valdības funkcijas koda 066010 “Finansējums deleģētajiem uzdevumiem”
1013,00 EUR.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 44.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.243
Par skeitparka konstrukciju elementu izgatavošanu un uzstādīšanu
Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas 09.06.2014. iesniegumu
„Par skeitparka konstrukciju elementu izgatavošanu un uzstādīšanu”, kas reģistrēts Alūksnes
novada pašvaldībā 10.06.2014. ar Nr.ANP/1-47/14/2118,
ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 19.06.2014. lēmumu (sēdes
protokols Nr.9, 27.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu,
Alūksnes novada dome nolemj:
1. Atbalstīt skeitparka konstrukciju elementu izgatavošanu un uzstādīšanu, rezervējot Alūksnes
novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžetā finansējumu līdz 10000 EUR.
2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļai apzināt iespējamo skeitparka
konstrukciju izvietošanas vietu un organizēt iepirkuma procedūru.
3. Pēc iepirkuma rezultāta izziņošanas, Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta
nodaļai informēt Alūksnes novada domi par nepieciešamā finansējuma apmēru.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 45.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.244
Par grozījumu Alūksnes novada domes 23.01.2014. noteikumos Nr.1/2014 „Par Alūksnes
novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas
mērķprogrammu 2014.-2017.gadam”
Ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 19.06.2014. lēmumu (sēdes
protokols Nr.9, 22., 23., 24. un 25.punkts),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 23.01.2014. Noteikumos Nr.1/2014 “Par
Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas
mērķprogrammu 2014.-2017.gadam”, izsakot noteikumu 2.punktu jaunā redakcijā:
“2. Pašvaldības dome 2014.-2017.gadu periodam 1.punkta mērķprogrammai plāno
pašvaldības līdzekļus 600 000 EUR apmērā ar izmaksu katrā no perioda budžeta gadiem:
2.1. 2014.gadā līdz 165000EUR;
2.2.2015. gadā līdz 160000EUR;
2.3. 2016.gadā līdz 160000EUR;
2.4. 2017.gadā līdz 115000EUR.”
Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr.11, 46.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.245
Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
Ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 19.06.2014. lēmumu (sēdes
protokols Nr.9, 22., 23., 24. un 25 punkts), Alūksnes novada domes 26.06.2014. lēmumu Nr.244
“Par grozījumu Alūksnes novada domes 23.01.2014. noteikumos Nr.1/2014 “Par Alūksnes novada
pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2014.2017.gadam” (sēdes protokols Nr.11, 45.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas
2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un 30.pantu,
1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem finansējumu 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro) apmērā Alūksnes novada pagastu
teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas
2014.gadam finansējuma nodrošināšanai.
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 066011 valdības funkciju kodu – Mērķprogramma
Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai.
Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.246
Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.03.2014. lēmumā Nr.130 “Par līdzekļu izdalīšanu
Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas
mērķprogrammā 2014.gadam”
Izskatot Jaunalūksnes pagasta pārvaldes 11.06.2014. iesniegumu Nr.JPP/1-5/14/65 “Par
finansējumu projekta “Bejas novadpētniecības centra klēts rekonstrukcija “Rūķos”, Bejas ciemā,
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā” īstenošanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
11.06.2014. ar Nr.ANP/1-33/14/2127, Liepnas pagasta pārvaldes 16.06.2014. iesniegumu
Nr.LPP/1-5/14/49 “Par saskaņojumu projekta īstenošanai”, kas reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 16.06.2014. ar Nr.ANP/1-33/14/2207, Mārkalnes pagasta pārvaldes 29.05.2014.
iesniegumu Nr.MRPP/1-5/14/96 “Par Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes pagasta ārējā
apgaismojuma sistēmas rekonstrukciju”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 29.05.2014. ar
Nr.ANP/1-33/14/1941, Pededzes pagasta pārvaldes 12.06.2014. iesniegumu Nr.PPP/1-5/14/85 “Par
Pededzes pagasta pārvaldes projektu finansējuma saskaņošanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 12.06.2014. ar Nr.ANP/1-33/14/2147, un Ilzenes pagasta pārvaldes 19.06.2014.
iesniegumu Nr.IPP/1-5/14/23, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 20.06.2014. ar Nr.ANP/133/14/2288,
ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 19.06.2014. lēmumu (sēdes
protokols Nr.9, 22., 23., 24. un 25.punkts), Alūksnes novada domes 26.06.2014. lēmumu Nr.244
“Par grozījumu Alūksnes novada domes 23.01.2014. noteikumos Nr.1/2014 “Par Alūksnes novada
pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2014.2017.gadam” (sēdes protokols Nr.11, 45.punkts) un lēmumu Nr.245 “Par līdzekļu izdalīšanu no
budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem” (sēdes protokols Nr.11, 46.punkts),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada domes 23.01.2014. noteikumiem Nr.1/2014 “Par
Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas
mērķprogrammu 2014.-2017.gadam”,
Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 27.03.2014. lēmumā Nr.130 “Par līdzekļu
izdalīšanu Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes
uzlabošanas mērķprogrammā 2014.gadam”:
1. lēmuma 1.1.punktā aizstāt skaitli “15000” ar skaitli “20168”;

2. lēmuma 1.2.punktu izteikt jaunā redakcijā: “Liepnas pagasta pārvaldes projektu Liepnas
vidusskolas zāles remontam un aprīkojuma iegādei ar kopējo indikatīvo summu līdz
25826 EUR (divdesmit pieci tūkstoši astoņi simti divdesmit seši euro)”;
3. lēmuma 1.6.punktā aizstāt skaitli “18950” ar skaitli “18847”;
4. lēmuma 1.7.punktā aizstāt skaitli “20000” ar skaitli “10000”;
5. lēmuma 1.8.punktā aizstāt skaitli “8400”ar skaitli “7490”, otro teikumu izteikt jaunā
redakcijā: “Atbalstīt Pededzes pagasta pārvaldes projektu vides pieejamības
nodrošināšanai un sanitāro mezglu renovācijai Pededzes pagasta tautas namā ar
indikatīvo summu 17636 EUR”, trešo teikumu svītrot.
Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.247
Par saistošo noteikumu Nr.16/2014
„Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2014.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.16/2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes
2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu
2014.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu.
Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.248
Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un
amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”

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

2014.gada 26.jūnijā

Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 50.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.249
Par darba attiecību izbeigšanu ar Līgu BIETI
Izskatot Ziemeru pamatskolas direktores Līgas BIETES iesniegumu par atbrīvošanu no
Ziemeru pamatskolas direktora amata, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.06.2014 ar
Nr.ANP/1-42/14/2247,
pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
1. Atbrīvot no Ziemeru pamatskolas direktora amata Līgu BIETI, personas kods
XXXXXXXXXXX.
2. Iecelt no 01.07.2014. Elvīru AIZUPI, personas kods XXXXXXXXXXX, par Ziemeru
pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju uz laiku līdz turpmākam lēmumam par
direktoru Ziemeru pamatskolā.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Lēmuma projekts satur ierobežotas pieejamības
informāciju (personu dati, ziņas par personu privāto dzīvi)

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

2014.gada 26.jūnijā

Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 52.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.250
LĒMUMS IZSKATĪTS SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ

Lēmuma projekts satur ierobežotas pieejamības
informāciju (personu dati, ziņas par personu privāto dzīvi)

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

2014.gada 26.jūnijā

Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 53.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.251
LĒMUMS IZSKATĪTS SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ

Lēmuma projekts satur ierobežotas pieejamības
informāciju (personu dati, ziņas par personu privāto dzīvi)

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

2014.gada 26.jūnijā

Alūksnē

sēdes protokols Nr.11, 54.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.252
LĒMUMS IZSKATĪTS SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ

