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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 30.janvārī                                        sēdes protokols Nr.2, 1.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.12 

 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

 

 Alūksnes novada pašvaldībā 28.11.2013. saņemts un ar Nr.ANP/1-24/13/1227 

reģistrēts XX iesniegums, ar kuru tas lūdz sadalīt iznomāto zemesgabalu 9,1 ha platībā „X”, 

Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā. 

 Izskatot iesniegumu, Alūksnes novada dome konstatē: 

Zemes vienība, ar kadastra apzīmējumu 3694 005 0048, ir Alūksnes novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme, kas iznomāta XX. Ar Alūksnes novada pašvaldības Zemes 

komisijas 06.12.2013. lēmumu Nr.ZK/1-8.11/13/204 „Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3694 005 0048 sadalīšanu” (prot. Nr.21, 3.p.) zemes vienība ir sadalīta un 

radusies nepieciešamība noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 

Atbilstoši Zeltiņu pagasta teritorijas plānojumam, zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 3694 005 0048, 9,1 ha platībā, atrodas lauksaimnieciskās izmantošanas teritorijā.  

 Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 

1.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., 17.7., 18., 23.2. un 26.punktiem un 19.11.2009. Alūksnes novada pašvaldības saistošo  

noteikumu Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas plānojumu” 13.punktu (prot. Nr.12, 

11.p.),  

 

1. Zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3694 005 0048, sadalīšanas rezultātā 

jaunizveidojamiem zemesgabaliem noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

saskaņā ar grafisko pielikumu: 

1.1. zemesgabalam 6,1 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101);  

1.2. zemesgabalam 3,0 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101).  

2. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu ieinteresētām personām.  

 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13 A, Valmierā, LV-4201. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.13 

 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

 

 Alūksnes novada pašvaldībā 06.11.2013. saņemts un ar Nr.ANP/1-33/13/3629 

reģistrēts XX (XX) iesniegums, par zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 3676 001 0052, 

Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā. 

 Izskatot iesniegumu, Alūksnes novada dome konstatē: 

Zemes vienība, ar kadastra apzīmējumu 3676 001 0052, ir Alūksnes novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme. Ar Alūksnes novada pašvaldības Zemes komisijas 22.112013. 

lēmumu Nr.ZK/1-8.11/13/196 „Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3676 001 0052, 

Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, sadalīšanu, jaunu īpašumu izveidošanu, nosaukuma 

piešķiršanu un adreses maiņu” (prot. Nr.20, 1.p.) zemes vienība ir sadalīta un radusies 

nepieciešamība noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 

Atbilstoši Mārkalnes pagasta teritorijas plānojumam, zemes vienība, ar kadastra 

apzīmējumu 3676 001 0052, 1,4 ha platībā atrodas lauksaimnieciskās izmantošanas teritorijā.  

 Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 

1.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., 17.7., 18., 23.2. un 26.punktiem un 19.11.2009. Alūksnes novada pašvaldības saistošo 

noteikumu Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas plānojumu” 10.punktu (prot. 

Nr.12,11.p.),  

1. Zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3676 001 0052, sadalīšanas rezultātā 

jaunizveidojamiem zemesgabaliem noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

saskaņā ar grafisko pielikumu: 

1.1. zemesgabalam 0,7 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101);  

1.2. zemesgabalam 0,3 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101); 

1.3.  zemesgabalam 0,4 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (kods 0101). 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu ieinteresētām 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 
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LĒMUMS Nr.14 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  

„Keļņi”, kadastra numurs 3680 002 0005,  Pededzes pagastā, Alūksnes novadā 

 

Izskatot SIA „METRUM” 14.01.2014. iesniegumu Nr.8/a/43-2014 ar lūgumu 

Alūksnes novada domei apstiprināt zemes īpašumam „Keļņi”, Pededzes  pagastā, Alūksnes 

novadā, kadastra numurs 3680 002 0005, izstrādāto zemes ierīcības projektu, kas saņemts 

Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 14.01.2014. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-40/14/129, 

Alūksnes novada dome konstatē, ka: 

 

Alūksnes novada pašvaldība ir  saņēmusi zemes īpašuma „Keļņi”, Pededzes pagastā, 

Alūksnes novadā īpašnieka XX, personas kods XXXXXXXXXX, 03.10.2013. iesniegumu ar 

lūgumu sadalīt viņam piederošo nekustamo īpašumu „Keļņi”, Pededzes pagastā, Alūksnes 

novadā, atdalot no zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3680 002 0005, zemes gabalu 

aptuveni 4,1 ha platībā un izsniegt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei.  

Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Gravnieki 1”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads. Iesniegums saņemts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 03.10.2013. un reģistrēts 

ar Nr.ANP/1-24/13/1033. 

Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 10.10.2013. lēmumā Nr. ZK/1-

8.11/13/169 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Keļņi”, Pededzes 

pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs  3680 002 0005, sadalei” noteikts, ka zemes 

vienības sadalei nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

Zemes ierīcības projektu izstrādāja sertificēta zemes ierīkotāja Dace BAUMANE. 

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 1.panta 

14.punktu, 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 11.punktā apstiprināto Pededzes pagasta  teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu 12.1. un 40.3. punktu, 



  

1.  Apstiprināt SIA „METRUM” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam „Keļņi”, kadastra numurs 3680 002 0005,  Pededzes pagastā, 

Alūksnes novadā. 

2. Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3680 002 0005, „Keļņi”, 

Pededzes pagastā, Alūksnes novadā sadali: 

2.1. atdalot neapbūvētu zemes gabalu Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 

grafisko pielikumu) 4,1 ha platībā, veidojot jaunu īpašumu un piešķirot 

nosaukumu „Gravnieki 1”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads;  

2.2. noteikt projektējamam zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības 

projekta grafisko pielikumu) 4,1 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101); 

2.3.īpašumā ar nosaukumu „Keļņi”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā 

paliekošajam projektējamam zemes gabalam  Nr.1 (saskaņā ar zemes 

ierīcības projekta grafisko pielikumu) 7,3 ha platībā noteikt  nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). Zemesgabalam un uz tā  esošajām ēkām 

saglabāt adresi „Keļņi”, Stuborova,  Pededzes pagasts, Alūksnes novads;   

2.4. atdalāmā zemesgabala platība var tikt precizēta 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        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.15 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Grantāji”,  Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3674 006 0039 

 

Izskatot SIA „METRUM”  15.01.2014. iesniegumu Nr.9/a/43-2014., ar lūgumu 

Alūksnes novada domei apstiprināt zemes īpašumam „Grantāji”, Mālupes  pagastā, Alūksnes 

novadā, kadastra numurs 3674 006 0039, izstrādāto zemes ierīcības projektu, kas saņemts 

Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 17.01.2014. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-40/14/175, 

Alūksnes novada dome konstatē, ka: 

 

Alūksnes novada pašvaldība ir  saņēmusi zemes īpašuma „Grantāji”, Mālupes pagastā, 

Alūksnes novadā īpašnieka XX, personas kods XXXXXXXXXXX, 31.07.2013. iesniegumu 

ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Grantāji”, 

atdalot no zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3674 006 0039, zemesgabalu aptuveni 5,4 

ha platībā. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Grantiņi”, Mālupes pagasts, 

Alūksnes novads. Iesniegums saņemts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 31.07.2013. un 

reģistrēts ar Nr.ANP/1-24/13/871. 

Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 09.08.2013. lēmumā Nr. ZK/1-

8.11/13/138 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Grantāji”, Mālupes 

pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs  3674 006 0039, sadalei” noteikts, ka zemes 

vienības sadalei nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

Zemes ierīcības projektu izstrādāja sertificēta zemes ierīkotāja Sarmīte ALEKSE. 

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, izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.4.punktu, 

Alūksnes novada domes 19.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 „Par Alūksnes 

novada teritorijas plānojumu” un to 9.punktā apstiprināto Mālupes pagasta  teritorijas 

plānojumu,  



 

1. Apstiprināt SIA „METRUM” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam „Grantāji”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3674 

006 0039. 

2. Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3674 006 0039, „Grantāji”, 

Mālupes pagastā, Alūksnes novadā sadali: 

2.1. atdalot neapbūvētu zemes gabalu Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 

grafisko pielikumu) 5,4 ha platībā, veidojot jaunu īpašumu un piešķirot tam 

nosaukumu  „Grantiņi”, Mālupes pagasts, Alūksnes novads;  

2.2. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības 

projekta grafisko pielikumu) 5,4 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā    darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101); 

2.3. īpašumā ar nosaukumu „Grantāji”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, 

paliekošajam projektētajam zemes gabalam  Nr.1 (saskaņā ar zemes 

ierīcības projekta grafisko pielikumu) 1,0 ha platībā noteikt  nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). Uz zemes gabala esošām ēkām saglabāt adresi 

„Grantāji”, Mālupes pagasts, Alūksnes novads; 

 2.4. projektēto zemesgabalu 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        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.16 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  

Pils ielā 58, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 021 3125 

 

Izskatot SIA „METRUM” sertificētas zemes ierīkotājas Sarmītes ALEKSES 

17.01.2014. iesniegumu Nr.1/a/42-2014., ar lūgumu Alūksnes novada domei apstiprināt 

zemes īpašumam Pils ielā 58, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 021 3125, 

izstrādāto zemes ierīcības projektu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 

17.01.2014. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-40/14/176, Alūksnes novada dome konstatē, ka: 

Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 04.10.2012. lēmumā Nr. ZK/1-

8.11/12/201 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam Pils ielā 58, 

Alūksnē, Alūksnes novadā” noteikts, ka Alūksnes novada pašvaldībai piederošajam 

īpašumam Pils ielā 58, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3601 021 3125, nepieciešams 

izstrādāt zemes ierīcības projektu, atdalot no zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3601 

021 3125, Alūksnē, Alūksnes novadā, apbūvētu zemes gabalu aptuveni 419 m² platībā. 

Zemes ierīcības projektu izstrādāja sertificēta zemes ierīkotāja Sarmīte ALEKSE. 

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,   Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31.punktu,  Ministru kabineta 20.06.2006. 

noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 6., 16.1. un 26.1. punktu, Alūksnes novada 

domes 19.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas 

plānojumu” un to 15.punktā apstiprināto Alūksnes pilsētas  teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu 4.6.2. un 6.5.1. punktu, 

  

1.  Apstiprināt SIA „METRUM” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam Pils ielā 58, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 021 

3125. 

2. Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3601 021 3125, Pils ielā 58, 

Alūksnē, Alūksnes novadā sadali: 

2.1. atdalot apbūvētu zemes gabalu Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 

grafisko pielikumu) 398 m² platībā,  



2.2. projektējamam zemes gabalam Nr.2 un uz tā esošajām ēkām, ar kadastra 

apzīmējumiem 3601 021 3125 004 un 3601 021 3125 005, piešķirt adresi 

Vidus iela 8, Alūksne, Alūksnes novads; 

2.3. noteikt projektējamam zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības 

projekta grafisko pielikumu) 398 m² platībā nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – komercdarbības objektu apbūves zeme (kods 0801); 

2.4. īpašumā Pils ielā 58, Alūksnē, Alūksnes novadā paliekošajam 

projektējamam zemes gabalam  Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 

grafisko pielikumu) 331 m² platībā noteikt  nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – komercdarbības objektu apbūves zeme (kods 0801). Zemesgabalam 

un uz tā  esošajām ēkām, ar kadastra apzīmējumu 3601 021 3125 002 un 

3601 021 3125 003, saglabāt adresi: Pils iela 58, Alūksne, Alūksnes novads;   

2.5. zemesgabalu platības var tikt precizētas normatīvos aktos noteiktā apjomā - 

kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 

 

 

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 30.janvārī                                        sēdes protokols Nr.2, 6.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.17 

 

Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa 

īpašumam Nr.24 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, 25.05.1994. Alūksnes rajona paju sabiedrības „Igrīve” vienošanos starp paju 

sabiedrību „Igrīve” un XX par dzīvokļa Nr.24, „Bērzos”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes 

novadā pirkšanu un, 

 ņemot vērā  07.01.2014. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības 

kancelejā 08.01.2014. ar Nr.ANP/1-24/14/33,  

 

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.24 piederošās kopīpašuma 694/18801 domājamās daļas. 

 

2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 694/18801 domājamo daļu 

nodošanu bez atlīdzības XX īpašumā tiek noslēgta līdz 17.02.2014. 

 

 

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 30.janvārī                                        sēdes protokols Nr.2, 7.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.18 

 

Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa 

īpašumam Nr.22 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, 06.01.1997. paju sabiedrības „Igrīve” vienošanos starp paju sabiedrību „Igrīve” 

un XX  par dzīvokļa Nr.22, „Bērzos”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā pirkšanu 

un 

 ņemot vērā  16.12.2013. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības 

kancelejā 16.12.2013. ar Nr.ANP/1-24/13/1277,  

 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības XX, personas kods XXXXXXXXXXX, zemesgabala 

„Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3674 002 0140, 

pie dzīvokļa īpašuma Nr.22 piederošās kopīpašuma 694/18801 domājamās daļas. 

 

2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 694/18801 domājamo daļu 

nodošanu bez atlīdzības XX īpašumā tiek noslēgta līdz 17. 02.2014. 
 

 

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 30.janvārī                                        sēdes protokols Nr.2, 8.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.19 

 

Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa 

īpašumam Nr.17 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, 11.04.1994. Alūksnes rajona paju sabiedrības „Igrīve” vienošanos starp paju 

sabiedrību „Igrīve” un XX par dzīvokļa Nr.17, „Bērzos”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes 

novadā pirkšanu un 

 ņemot vērā  23.12.2013. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības 

kancelejā 03.01.2014. ar Nr.ANP/1-24/14/22,  

 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības XX, personas kods XXXXXXXXXXX, zemesgabala 

„Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3674 002 0140, 

pie dzīvokļa īpašuma Nr.17 piederošās kopīpašuma 877/18801 domājamās daļas. 

 

2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 877/18801 domājamo daļu 

nodošanu bez atlīdzības XX īpašumā tiek noslēgta līdz 17.02.2014. 
 

 

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 30.janvārī                                        sēdes protokols Nr.2, 9.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.20 

 

Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa 

īpašumam Nr.11 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, 16.03.1994. Alūksnes rajona paju sabiedrības „Igrīve” vienošanos starp paju 

sabiedrību „Igrīve” un XX par dzīvokļa Nr.11, „Bērzos”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes 

novadā pirkšanu un 

 ņemot vērā  07.01.2014. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības 

kancelejā 08.01.2014. ar Nr.ANP/1-24/14/34,  

 

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.11 piederošās kopīpašuma 877/18801 domājamās daļas. 

 

2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 877/18801 domājamo daļu 

nodošanu bez atlīdzības XX īpašumā tiek noslēgta līdz 17. 02.2014. 

 

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 30.janvārī                                        sēdes protokols Nr.2, 10.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.21 

 

Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa 

īpašumam Nr.18 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, 11.04.1994. Alūksnes rajona paju sabiedrības „Igrīve” vienošanos starp paju 

sabiedrību „Igrīve” un XX par dzīvokļa Nr.18, „Bērzos”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes 

novadā pirkšanu un 

 ņemot vērā  16.12.2013. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības 

kancelejā 16.12.2013. ar Nr.ANP/1-24/13/1276,  

 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības XX, personas kods XXXXXXXXXXXX, zemesgabala 

„Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3674 002 0140, 

pie dzīvokļa īpašuma Nr.18 piederošās kopīpašuma 691/18801 domājamās daļas. 

 

2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 691/18801 domājamo daļu 

nodošanu bez atlīdzības XX īpašumā tiek noslēgta līdz 17.02.2014. 

 

 

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 30.janvārī                                        sēdes protokols Nr.2, 11.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.22 

 

Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa 

īpašumam Nr.3 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, 15.06.1994. Alūksnes rajona paju sabiedrības „Igrīve” vienošanos starp paju 

sabiedrību „Igrīve” un XX par dzīvokļa Nr.3, „Bērzos”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes 

novadā pirkšanu un 

 ņemot vērā  15.01.2013. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības 

kancelejā 15.01.2014. ar Nr.ANP/1-24/14/62,  

 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības XX, personas kods XXXXXXXXXXX, zemesgabala 

„Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3674 002 0140, 

pie dzīvokļa īpašuma Nr.3 piederošās kopīpašuma 870/18801 domājamās daļas. 

 

2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 870/18801 domājamo daļu 

nodošanu bez atlīdzības XX īpašumā tiek noslēgta līdz 17.02.2014. 
 

 

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 30.janvārī                                        sēdes protokols Nr.2, 12.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.23 
 

Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu  

 

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

personas XX pieteikumu „Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu 

īpašumu īpašniekiem”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.12.2013. ar 

Nr.ANP/1-24/13/1288, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo, 

piekto un sesto daļu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12.panta pirmo daļu, 

 

1. Nodot dzīvojamās mājas – piecstāvu dzīvojamās ēkas, kas sastāv no sešdesmit 

dzīvokļu īpašumiem, turpmāk tekstā – dzīvojamā māja, Bērzu ielā 7, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 513 2401, pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu 

īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai – sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „ALŪKSNES NAMI”, reģistrācijas numurs 40003410625. 

2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” ne vēlāk kā līdz 

14.02.2014. organizēt un nodot ar nodošanas - pieņemšanas aktu, turpmāk tekstā – 

akts, šī lēmuma 1.punktā minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, aktā fiksējot:  

2.1.nododamo lietvedību, kas nepieciešama dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 

uzdevuma izpildei; 

2.2.nododamo dzīvojamās mājas esošo apsaimniekošanas maksas maksājumu 

uzkrājumu; 

2.3.nododamo ar dzīvojamo māju saistīto inventāru; 

2.4.dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli. 

3. Noteikt, ka dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņo pilnvarotā 

persona XX un apstiprina Alūksnes novada domes priekšsēdētājs.  

 
 

  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 30.janvārī                                        sēdes protokols Nr.2, 13.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.24 
 

Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu  

 

Izskatot dzīvojamās mājas Laurencenes ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā pilnvarotās 

personas XX pieteikumu „Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu 

īpašumu īpašniekiem”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 20.12.2013. ar 

Nr.ANP/1-24/13/1294, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo, 

piekto un sesto daļu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12.panta pirmo daļu, 

 

1. Nodot piecstāvu dzīvojamās mājas ar piecdesmit dzīvokļu īpašumiem, turpmāk tekstā 

– dzīvojamā māja, Laurencenes ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

3601 502 0104, pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju 

līgumu pilnvarotai personai – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES 

NAMI”, reģistrācijas numurs 40003410625. 

2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” ne vēlāk kā līdz 

14.02.2014. organizēt un nodot ar nodošanas - pieņemšanas aktu, turpmāk tekstā – 

akts, šī lēmuma 1.punktā minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, aktā fiksējot:  

2.1.nododamo lietvedību, kas nepieciešama dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 

uzdevuma izpildei; 

2.2.nododamo dzīvojamās mājas esošo apsaimniekošanas maksas maksājumu 

uzkrājumu; 

2.3.nododamo ar dzīvojamo māju saistīto inventāru; 

2.4.dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli. 

3. Noteikt, ka dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņo pilnvarotā 

persona XX un apstiprina Alūksnes novada domes priekšsēdētājs.  

 
 

  Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.25 

 

Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu  

 

Izskatot dzīvojamās mājas Pilsētas bulvārī 11, Alūksnē, Alūksnes novadā pilnvarotās 

personas XX pieteikumu „Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu 

īpašumu īpašniekiem”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 02.01.2014. ar 

Nr.ANP/1-23/14/17, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo, 

piekto un sesto daļu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12.panta pirmo daļu, 

 

1. Nodot dzīvojamās mājas – divstāvu dzīvojamās ēkas, kas sastāv no divpadsmit 

dzīvokļiem, un vienas palīgēkas – šķūņa, turpmāk tekstā – dzīvojamā māja, Pilsētas 

bulvārī 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 522 3404, pārvaldīšanas 

tiesības ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai – 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI”, reģistrācijas numurs 

40003410625. 

2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” ne vēlāk kā līdz 

14.02.2014. organizēt un nodot ar nodošanas - pieņemšanas aktu, turpmāk tekstā – 

akts, šī lēmuma 1.punktā minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, aktā fiksējot:  

2.1.nododamo lietvedību, kas nepieciešama dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 

uzdevuma izpildei; 

2.2.nododamo dzīvojamās mājas esošo apsaimniekošanas maksas maksājumu 

uzkrājumu; 

2.3.nododamo ar dzīvojamo māju saistīto inventāru; 

2.4.dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli. 

3. Noteikt, ka dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņo pilnvarotā 

persona XX un apstiprina Alūksnes novada domes priekšsēdētājs.  

 
 

  Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.26 

 
Par ceļa servitūta nodibināšanu    

 

Izskatot akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” iesniegumus „Par vienošanos pirms 

ceļa servitūta līguma noslēgšanu”, „Par ceļa servitūta līguma slēgšanu”, kas saņemti un 

reģistrēti Alūksnes novada pašvaldībā 14.01.2014. ar Nr.ANP/1-35/14/136 un Nr.ANP/1-

35/14/135, ar mērķi nodrošināt piekļuvi akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” īpašumā 

esošajai zemei „Valsts mežs 36560070035”, kas atrodas Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes 

novadā, zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 3656 002 0032, gādāt par teritorijas 

labiekārtošanu, 

 

pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, 1231.panta 3.punktu, likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu,  

 

Piekrist ceļa servitūta nodibināšanai: 

 

1. pašvaldības īpašumā „Ploskums-5”, kadastra numurs 3656 002 0024, Jaunalūksnes 

pagastā, Alūksnes novadā, par labu īpašumā esošajam nekustamajam īpašumam 

„Valsts mežs 36560070035”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 3656 002 0032,  

2. pēc īpašuma tiesību reģistrēšanas zemesgrāmatā, pašvaldības valdījumā esošajā 

zemes vienībā „Ploskums”, kadastra numurs 3656 002 0018, Jaunalūksnes 

pagastā, Alūksnes novadā, par labu īpašumā esošajam nekustamajam īpašumam 

„Valsts mežs 36560070035”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 3656 002 0032. 

 

 

   
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.27 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 20.08.2009. lēmumā Nr.102 „Par Alūksnes 

novada domes autonomo funkciju realizēšanu”  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.,  13.punktu un 

21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu,  Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas  un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro¹, trešo, ceturto¹ un 

astoto 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” 9.2.punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas 

sistēmas noteikumi” 8.punktu,  

 

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 20.08.2009. lēmumā Nr.102 „Par 

Alūksnes novada domes autonomo funkciju realizēšanu” (sēdes  protokols Nr.7, 

24.p.) un turpmāk: 

 1.1. punktu 1.2. izteikt šādā redakcijā: „1.2. nekustamo īpašumu adrešu un 

nosaukumu piešķiršana, maiņa un dzēšana”; 

 1.2.  svītrot 1.3. punktu; 

 1.3. papildināt ar 1.7.punktu šādā redakcijā: „1.7. nekustamo  īpašumu sadalīšana, 

apvienošana”; 

 1.4. papildināt ar 1.8.punktu šādā redakcijā: „1.8. nekustamo īpašumu lietošanas 

mērķu noteikšana vai maiņa”. 

 

Domes priekšsēdētājs           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.28 

 

Par Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvu  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu un 21.panta pirmās daļas 

9.punktu,  

 

Iecelt Lauru OZOLIŅU, personas kods XXXXXXXXXXX, Alūksnes novada pašvaldības 

Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amatā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.29 

 

Par lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par zemes dzīlēm” 10.panta pirmās daļas 3.punkta c) 

apakšpunktu, ņemot vērā, ka Valsts vides dienesta izsniegtajām licencēm zemes dzīļu 

izmantošanai ir beidzies termiņš vai licences nav saņemtas, 

 

Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 17.12.2009. lēmumu Nr.435 „Par 

maksas apstiprināšanu smilts ieguvei Alūksnes novada pašvaldības derīgo izrakteņu atradnēs” 

(sēdes protokols Nr.13, 62.p.). 

 

 
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 30.janvārī                                        sēdes protokols Nr.2, 19.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.30 

 

Par Alūksnes pilsētas domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu 

 

Ņemot vērā ar augstāku juridisku spēku esoša Alūksnes novada pašvaldība aģentūras 

„SPODRA” nolikuma spēkā stāšanos 2014.gada 1.janvārī (Alūksnes novada domes 

2013.gada 23.maija saistošie noteikumi Nr.14/2013), 

 

Atzīt par spēku zaudējušu no 2014.gada 1.janvāra ar Alūksnes pilsētas domes 2007.gada 

15.februāra lēmumu Nr.83 (protokols Nr.5, 48.punkts) apstiprināto Alūksnes novada 

pašvaldības aģentūras „SPODRA” nolikumu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.31 

 

Par Alūksnes novada domes 23.12.2010. lēmuma Nr.744 „Par maksas noteikšanu 

sociālās aprūpes pakalpojumam dzīvesvietā” atzīšanu par spēku zaudējušu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta ievaddaļu,  

 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 23.12.2010. lēmumu Nr.744 „Par 

maksas noteikšanu sociālās aprūpes pakalpojumam dzīvesvietā” (sēdes protokols 

Nr.20, 29.punkts)  

2. Lēmumu piemērot no 01.01.2014. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.32 

 

Par līdzdalību pētījumā 

Ņemot vērā Sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu komitejas 29.11.2012. 

lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 2.p.), Latvijas Universitātes 15.05.2013. vēstuli Nr.A23-IM-

2840/208 „Par iespēju realizēt gremošanas sistēmas audzēju agrīnas atklāšanas projektu jūsu 

pašvaldībā”, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 04.12.2013. lēmumu (sēdes protokols 

Nr.6, 9.p.),  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 23.punktu: 

 

1. Atbalstīt Alūksnes novada pašvaldības dalību Latvijas Universitātes  īstenotajā 

pētījumā  „Daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītas mirstības 

samazināšanai, veicot  H.pylori eradikāciju un nosakot  pepsinogēnu līmeni 

(GISTAR)” laikposmā no 2014.gada maija līdz 2014.gada decembrim. 

2. Nodrošināt no Alūksnes novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzfinansējumu 

EUR7751 (septiņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit vienu euro). 

3. Slēgt sadarbības līgumu pētījuma „Daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža 

izraisītas mirstības samazināšanai, veicot  H.pylori eradikāciju un nosakot 

pepsinogēnu līmeni (GISTAR)” ietvaros ar Latvijas Universitāti. 

4. Lēmuma kontroli uzdot Alūksnes novada Sociālajam dienestam. 

 

 

Domes priekšsēdētājs           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.33 

 

Par Alūksnes novada domes 2013.gada 7.novembra saistošo noteikumu Nr.39/2013  

„Alūksnes novada pašvaldības kapsētu darbības noteikumi”  

precizēšanu 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 04.12.2013. atzinumu 

Nr.18-6/11866 „Par saistošajiem noteikumiem”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

05.12.2013. ar Nr.ANP/1-2/13/3991, 

un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 

 

Precizēt Alūksnes novada domes 2013.gada 7.novembra saistošos noteikumus 

Nr.39/2013 „Alūksnes novada pašvaldības kapsētu darbības noteikumi”.   

 

Domes priekšsēdētājs           A.DUKULIS 

  

http://www.aluksne.lv/Dome/zpp_dlemumi/2014/01.30/saistosie_kapsetas.pdf
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LĒMUMS Nr.34 

 

Par Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.44/2013  

„Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” precizēšanu 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 18.12.2013. 

atzinumu Nr.18-6/12392 „Par saistošajiem noteikumiem”, reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 19.12.2013. ar Nr.ANP/1-2/12/4211,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 45.panta 

ceturto daļu, 

 

1. Precizēt Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošos noteikumus 

Nr.44/2013 „Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” 

saskaņā ar pielikumā pievienoto precizēto redakciju. 

2. Precizētos saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

  

http://www.aluksne.lv/Dome/zpp_dlemumi/2014/01.30/Saistosie_teritorijas_kopsana_buvju_uzturesana.pdf
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LĒMUMS Nr.35 

 

  Par noteikumu Nr.2/2014 

„Par atbalstu Alūksnes novada pašvaldības amatierkolektīviem, komandām, 

individuāliem dalībniekiem, sportistiem par izciliem sasniegumiem sportā un 

kultūrā” izdošanu 

  

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. un 6. punktu, 

21.panta pirmās daļas 23.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Apstiprināt noteikumus Nr.2/2014 „Par atbalstu Alūksnes novada pašvaldības 

amatierkolektīviem, komandām, individuāliem dalībniekiem, sportistiem par izciliem 

sasniegumiem sportā un kultūrā” (pielikumā). 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

  

http://www.aluksne.lv/Dome/zpp_dlemumi/2014/01.30/Noteikumi_par_sasniegumiem.pdf
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LĒMUMS Nr.36 

 

Par nolikuma Nr.1/2014 

„Alūksnes novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu konkurss 2014.gadam” 

izdošanu 
  

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 23.punktu, 

Apstiprināt nolikumu Nr.1/2014 „Alūksnes novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu 

projektu konkurss 2014.gadam”. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

http://www.aluksne.lv/Dome/zpp_dlemumi/2014/01.30/Nolikums_Kulturas_projekti.pdf
http://www.aluksne.lv/Dome/zpp_dlemumi/2014/01.30/Nolikums_Kulturas_projekti.pdf


 
 

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 30.janvārī                                        sēdes protokols Nr.2, 26.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.37 

 

Par grozījumiem Alūksnes Mākslas skolas nolikumā 

 

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

likuma 22.panta pirmo daļu, 

 Izdarīt Alūksnes Mākslas skolas nolikumā, apstiprināts ar Alūksnes pilsētas domes 

19.02.2009. sēdes lēmumu Nr.39 ,,Alūksnes Mākslas skolas nolikums” (protokols Nr.8, 

10.punkts), šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 1.4.punktu šādā redakcijā: 

“1.4. Skolas pilns nosaukums ir „Alūksnes Mākslas skola”, tās juridiskā adrese ir 

Ojāra Vācieša ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301”. 

 

2. Izteikt 1.5.punktu šādā redakcijā: 

“1.5. Skolai ir: 

1.5.1. zīmogs ar Alūksnes novada ģerboni un uzrakstu valsts valodā “Alūsknes novada 

pašvaldība, Alūksnes Mākslas skola”; 

1.5.2. zīmogs ar lielo valsts ģerboni un uzrakstu valsts valodā “Alūksnes novada 

pašvaldība Alūksnes Mākslas skola”, kuru tā lieto saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

valstiski atzītā apliecībā, kas apliecina profesionālās ievirzes izglītības apguvi pēc 

akreditētas izglītības programmas; 

1.5.3.  sava simbolika.” 

3. Izteikt 3.1.punktu šādā redakcijā: 

“3.1. Skola īsteno licencētu profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli 

plastiskā māksla”, izglītības programmas kods 20V 211 00. Skola var īstenot interešu 

izglītības programmas.” 

 

4. Izteikt 8.1.punktu šādā redakcijā: 

“8.1. Skola izdod tās darbību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus”. 

 

5. Papildināt ar 8.2.punktu šādā redakcijā: 

“8.2. Skolas vai tās amatpersonu izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var 

apstrīdēt padotības kārtībā Alūksnes novada domē, iesniedzot rakstisku iesniegumu.” 



 

6. Papildināt ar 10.5.punktu šādā redakcijā: 

“10.5. Izglītības procesa veikšanai Alūksnes novada pašvaldība ir nodevusi Skolai 

valdījumā tās nekustamo īpašumu Ojāra Vācieša ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, 

kadastra Nr. 3601 015 2701 001 un Nr. 3601 015 2701 002.” 

 

7. Svītrot 13.7.punktu. 

8. Papildināt ar nodaļu “Pārejas noteikums” un 14.punktu šādā redakcijā: 

“14. Līdz 31.12.2014. Skola zīmoga ar lielo valsts ģerboni un uzrakstu latviešu valodā 

“Alūksnes novada pašvaldība Alūksnes Mākslas skola” vietā drīkst lietot zīmogu ar 

mazo papildināto valsts ģerboni un uzrakstu valsts valodā “Latvijas Republikas 

Alūksnes novada pašvaldība Alūksnes Mākslas skola.” 

 
 

Domes priekšsēdētājs           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.38 

 

Par Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas direktoru 

 

  Izskatot Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas direktores Lienas PRIEDES 

13.01.2014. iesniegumu par atbrīvošanu no direktora amata, reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 13.01.2014. ar  Nr.ANP/1-42/14/116, 

 

 pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  9.punktu, 

Darba likuma 100.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu,  

 

1. Atbrīvot no Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas direktora amata Lienu  

PRIEDI, personas kods XXXXXXXXXXX,  2014.gada 9.februārī. 

 

2. Iecelt no 2014.gada 10.februāra Janīnu PUŽULI, personas kods XXXXXXXXXXXX, 

par Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju uz 

laiku līdz turpmākam lēmumam par direktoru Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskolā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.39 

 

Par grozījumiem Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas maksas pakalpojumu 

cenrādī 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu, Izglītības likuma 12.panta 2.
1
 daļu, 

Izdarīt Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādī, 

apstiprināts ar Alūksnes novada domes 24.10.2013. lēmumu Nr.500 „Par Jaunannas Mūzikas 

un mākslas pamatskolas maksas pakalpojumiem” (sēdes protokols Nr.19, 29.p.), šādus 

grozījumus: 

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā: 

1.Vecāku līdzfinansējums pamata (10V) un pilnas (20V) profesionālās ievirzes 

izglītības programmu apguvei 

Nr.p. 

k. 

Izglītības programmas nosaukums Euro 

mēnesī 

PVN 

1.1. Taustiņinstrumentu spēle  20V 212 01; 10V 21201 6,40 Nepiemēro 

1.2. Stīgu instrumentu spēle 20V 212 02: 10V 212 02 6,40 Nepiemēro 

1.3. Pūšaminstrumentu spēle 20V 212 03; 10V 212 03 6,40 Nepiemēro 

1.4. Sitaminstrumentu spēle 20V 212 04; 10V 212 04 6,40 Nepiemēro 

1.5. Vizuāli plastiskā māksla 20V 21100 6,40 Nepiemēro 

 

2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 

3. Vecāku līdzfinansējums interešu izglītības (sagatavošanas klašu) programmu 

apguvei  

Nr.p.

k. 

Noteiktais mācību 

stundu skaits mēnesī 

Grupu 

stundu 

(dziedāšana 

un 

zīmēšana) 

izmaksas 

euro 

Individuālo 

stundu 

izmaksas 

euro 

Izmaksas 

vienā 

mēnesī  

euro      

(grupu 

stundu 

izmaksas + 

individuālo

stundu 

izmaksas) 

KOPĀ: 

PVN 



3.1. 4 grupu stundas 

mēnesī (1stunda 

nedēļā) 

4,98 x 4,98 Nepiemēro 

3.2. 2 individuālās* 

stundas mēnesī        

(0,5 stundas nedēļā)  

x 1,42 1.42 Nepiemēro 

3.3. 4 grupu stundas 

mēnesī (1stunda 

nedēļā) un 2 

individuālās* 

stundas mēnesī         

(0,5 stundas nedēļā) 

4,98 1,42 6,40 Nepiemēro 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                A. DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.40 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības otrā paraksta tiesībām 

 

Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības 11.12.2013. noteikumu „Par 

grāmatvedības iekšējo kontroli” 3.4. punktu, noteikt, ka otrā paraksta tiesības uz finanšu 

dokumentiem ir pašvaldības administrācijas galvenajam grāmatvedim un galvenā grāmatveža 

vietniekam. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                A. DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.41 

 
Par nekustamā īpašuma – ēkas daļas Latgales ielā 8A, Alūksnē, Alūksnes novadā nomas 

maksas samazināšanu    

 

Izskatot Alūksnes pilsētas V.Krajeviča individuālā uzņēmuma „GAIŠAIS EKRĀNS”, 

reģistrācijas numurs 43202005002, juridiskā adrese Latgales ielā 8A, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, LV – 4301, turpmāk tekstā – nomnieks, iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 27.12.2013. ar Nr.ANP/1-40/13/4233, ņemot vērā nomnieka 

veiktos ieguldījumus, ko apliecina pašvaldības būvinženiera Aivara SAUSĀ 03.01.2014. 

atzinums, iznomātajā Alūksnes novada pašvaldības īpašumā – ēkas daļā Latgales ielā 8A, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, 

 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) 

apakšpunktu, 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” 87.punktu,  

 

 Uz 18 (astoņpadsmit) mēnešiem – no 2014.gada 1.februāra līdz 2015.gada 1.augustam 

– samazināt Alūksnes pilsētas V.Krajeviča individuālajam uzņēmumam „GAIŠAIS 

EKRĀNS”, reģistrācijas numurs 43202005002, iznomāto nedzīvojamo telpu daļas ēkā 

Latgales ielā 8A, Alūksnē, Alūksnes novadā (saskaņā ar ēkas plānu telpas Nr.1, Nr.2 un Nr.3) 

ar kopējo platību 46,7 m² nomas maksas apmēru no EUR 1,42 (viens euro un 42 centi) uz 

EUR 0,25 (nulle euro un 25 centi) par viena kvadrātmetra nomu mēnesī bez pievienotās 

vērtības nodokļa. 

 

 

  Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.42 

 

Par aizņēmumu projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas 

rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” īstenošanai 

 

Ņemot vērā to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Koordinācijas 

padomes sēdē 2013.gada 4.decembrī tika izskatīta  un saskaņota  Alūksnes novada 

pašvaldības projekta ideja “Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija 

Alūksnes pilsētā” finansējuma saņemšanai darbības programmas “Infrastruktūra un 

pakalpojumi” 3.6.2.1.aktivitātes “Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros 

(sēdes protokols Nr.12, 2 §),  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma 

„Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 

24.pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6.punktu, 

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 

Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases 

noteiktajiem aizņēmuma procentiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā 

projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes 

pilsētā” īstenošanai līdz EUR5691488,- (pieci miljoni seši simti deviņdesmit viens 

tūkstotis četri simti astoņdesmit astoņi euro) apmērā, tajā skaitā 2014.gadā līdz 

EUR3414893,00 (trīs miljoni četri simti četrpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit 

trīs euro) un 2015.gadā līdz EUR2276595,00 (divi miljoni divi simti septiņdesmit seši 

tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro) ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas 

termiņu no 2016.gada marta līdz 2050.gada decembrim (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 8 lp. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
 

http://www.aluksne.lv/Dome/zpp_dlemumi/2014/01.30/doc/aiznemumu%20aprekins_2014_gads_bruza_eka.xls

