
 
 

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 27.februārī                                        sēdes protokols Nr.4, 1.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

 

LĒMUMS Nr.45 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  

„Rutki 1”,  Malienas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3672 002 0015 

 

Izskatot SIA „METRUM”  05.02.2014. iesniegumu Nr.20/a/43-2014., ar lūgumu 

Alūksnes novada domei apstiprināt zemes īpašumam „Rutki 1”, Malienas  pagastā, Alūksnes 

novadā, kadastra numurs 3672 002 0015, izstrādāto zemes ierīcības projektu, kas saņemts 

Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 06.02.2014. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-40/14/414, 

Alūksnes novada dome konstatē, ka: 

Alūksnes novada pašvaldība ir  saņēmusi zemes īpašuma „XX”, XXpagastā, Alūksnes 

novadā īpašnieces XX personas kods XXXXXXXXXXX, 17.09.2013. iesniegumu ar lūgumu 

atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Rutki 1”, atdalot no zemes 

vienības, ar kadastra apzīmējumu 3672 002 0015, zemesgabalu aptuveni 24,0 ha platībā. 

Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Jaunrutki 2”, Malienas pagasts, Alūksnes 

novads. Iesniegums saņemts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 17.09.2013. un reģistrēts 

ar Nr.ANP/1-24/13/983; 

Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 27.09.2013. lēmumā Nr. ZK/1-

8.11/13/162 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Rutki 1”, Malienas 

pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs  3672 002 0015, 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 9.panta pirmās 

daļas 1.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 31.2.punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 

„Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.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 

8.punktā apstiprināto Malienas pagasta  teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.2.3. 

un 3.8.2. punktu, 

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



īpašumam „Rutki 1”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3672 002 

0015. 

2. Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3672 002 0015, „Rutki 1”, 

Malienas pagastā, Alūksnes novadā sadali: 

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

grafisko pielikumu) 24,0 ha platībā, veidojot jaunu īpašumu un piešķirot tam 

nosaukumu  „Jaunrutki 2”, Malienas pagasts, Alūksnes novads; 

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

grafisko pielikumu) 24,0 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā    darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.3. īpašumā ar nosaukumu „Rutki 1”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, 

paliekošajam projektētajam zemes gabalam  Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības 

projekta grafisko pielikumu) 7,2 ha platībā noteikt  nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

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

„Rutki 1”, Malienas 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.46 

 

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu 

starp zemes vienībām „Paegļi”,  Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra 

apzīmējums 36600030030, un „Lazdas”,  Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, 

kadastra apzīmējums 36600030013 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES PROJEKTI” sertificētas 

zemes ierīkotājas Elitas ZĀLĪTES 19.02.2014. iesniegumu ar lūgumu Alūksnes novada 

domei apstiprināt zemes īpašuma „Paegļi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra 

numurs 36600030030, un zemes īpašuma „Lazdas”, Jaunlaicenes pagastā,  Alūksnes novadā, 

kadastra numurs 36600030013, zemes ierīcības projektu, kas saņemts Alūksnes novada 

pašvaldības kancelejā 19.02.2014. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-40/14/589, Alūksnes novada 

dome konstatē, ka: 

Alūksnes novada pašvaldība ir  saņēmusi nekustamā īpašuma „XX”, XX pagastā, 

Alūksnes novadā, īpašnieka SIA „XX” 19.06.2013. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada 

kancelejā 19.06.2013. ar Nr.ANP/1-40/13/2031, un nekustamā īpašuma „XX”, XX pagastā, 

Alūksnes novadā, īpašnieku XX un XX pilnvarotās personas XX 27.06.2013. iesniegumu, 

reģistrēts Alūksnes novada kancelejā 28.06.2013. ar Nr.ANP/1-24/13/779, ar lūgumu atļaut 

pārkārtot robežas, nodalot no īpašumā „Paegļi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā 

esošās zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 36600030030, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes 

novadā, neapbūvētu zemes gabalu apmēram 8,0 ha platībā, pievienojot to īpašumā „Lazdas”, 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā esošai zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 

36600030013, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, un izsniegt nosacījumus zemes 

ierīcības projekta izstrādei.  

Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 19.07.2013. lēmumā Nr. ZK/1-

8.11/13/128 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamo īpašumu „Paegļi” un „Lazdas”, 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā zemes vienību pārkārtošanai” noteikts, ka nekustamā 

īpašuma „Paegļi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 36600030030  un nekustamā īpašuma „Lazdas”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes 

novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36600030013 savstarpējai zemes vienību 

robežu pārkārtošanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu un ir sniegti nosacījumi 

tā izstrādei; 

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 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 19.1.punktu,   

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem „Paegļi”, Jaunlaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā un „Lazdas”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, 

saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES PROJEKTI” izstrādāto 

zemes ierīcības projekta lietu. 

2. Apstiprināt zemes vienības „Paegļi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra 

apzīmējums 36600030030, ar kopējo platību 32,0 ha, robežu pārkārtošanu, atdalot 

zemes vienības daļu un pievienojot to zemes vienībai „Lazdas”, Jaunlaicenes pagastā, 

Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 36600030013. 

3. Noteikt zemes vienības „Paegļi, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra 

apzīmējums 36600030030, platību pēc robežu pārkārtošanas 24,1 ha, saskaņā ar 

pievienoto zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības projekta grafisko daļu. 

4. Noteikt, zemes vienības „Lazdas”, Jaunlaicenes pagastā , Alūksnes novadā, kadastra 

apzīmējums 36600030013, platību pēc robežu pārkārtošanas 16,3 ha, saskaņā ar 

pievienoto zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības projekta grafisko daļu. 

Apstiprināt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

5. Izdarot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.  

 

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.47 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  

„Ottes dzirnavas”,  Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3664 002 

0093 

 

Izskatot SIA „METRUM” 18.02.2014. iesniegumu Nr.39/a/43-2014., ar lūgumu 

Alūksnes novada domei apstiprināt zemes īpašumam „Ottes dzirnavas”, Kalncempju  pagastā, 

Alūksnes novadā, kadastra numurs 3664 002 0093, izstrādāto zemes ierīcības projektu, kas 

saņemts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 18.02.2014. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-

40/14/558, Alūksnes novada dome konstatē, ka: 

Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi zemes īpašuma „Ottes dzirnavas”, 

Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā īpašnieka SIA „XX”, reģistrācijas Nr. XX, 

20.05.2013. iesniegumu ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam „Ottes dzirnavas”, atdalot no zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3664 002 

0094, neapbūvētu zemesgabalu aptuveni 7,7 ha platībā. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt 

nosaukumu „Ottes dzirnavu mežs”, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads. Iesniegums 

saņemts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 20.05.2013. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-

40/13/1594; 

Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 23.05.2013. lēmumā Nr. ZK/1-

8.11/13/107 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Ottes dzirnavas”, 

Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3664 002 

0094, sadalei” noteikts, ka zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3664 002 0094, 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 un 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 6.punktā apstiprināto Kalncempju pagasta  teritorijas plānojumu,  



 

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

īpašumam „Ottes dzirnavas”, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

3664 002 0093. 

2. Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3664 002 0094, „Ottes 

dzirnavas”, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā sadali: 

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

grafisko pielikumu) 7,7 ha platībā, veidojot jaunu īpašumu un piešķirot tam 

nosaukumu „Ottes dzirnavu mežs”, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads; 

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

grafisko pielikumu) 7,7 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201); 

2.3. īpašumā ar nosaukumu „Ottes dzirnavas”, Kalncempju pagastā, Alūksnes 

novadā, paliekošajam projektētajam zemes gabalam Nr.1 (saskaņā ar zemes 

ierīcības projekta grafisko pielikumu) 4,8 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo 

ūdeņu teritorijas (kods 0302); 

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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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.48 

 

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

īpašumam Nr.X 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, 02.09.1994. paju sabiedrības „Igrīve” vienošanos starp paju sabiedrību „Igrīve” 

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

 ņemot vērā  06.02.2014. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības 

kancelejā 07.02.2014. ar Nr. ANP/1-24/14/143,  

 

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.X 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 2014.gada 17. martam. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.49 

 

Par atteikumu pārņemt Alūksnes novada pašvaldības īpašumā bezmantinieka mantu 

„Ozolkalni”, Annas pagastā, Alūksnes novadā 

  

Izskatot Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” 13.02.2014. iesniegumu 

Nr.1.17/980 „Par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu pārņemšanu”, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 14.02.2014. ar Nr.ANP/1-35/14/533, ar piedāvājumu pārņemt 

pašvaldības īpašumā par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu „Ozolkalnos”, 

Annas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3644 002 0046, Alūksnes novada dome 

konstatē, ka: 

 

1. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra datu bāzē pieejamo informāciju, 

nekustamais īpašums „Ozolkalni”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

3644 002 0046, kas nav ierakstīts zemesgrāmatā, sastāv no dzīvojamās mājas un 

šķūņa, turpmāk tekstā – būves, un atrodas uz pašvaldībai piekritīgas zemes 0,6 ha 

platībā, kadastra apzīmējums 3644 002 0046,  

2. Pamatojoties uz Vidzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Mārītes RATENIECES 

2013.gada 8.oktobra aktu Nr.2848 „Par mantojuma lietas izbeigšanu”, par 

bezmantinieka mantu atzītais nekustamais īpašums „Ozolkalnos”, Annas pagastā, 

Alūksnes novadā, kadastra numurs 3644 002 0046, ir ņemts valsts uzskaitē. 

 

Pieņemot lēmumu, Alūksnes novada dome ņem vērā Alūksnes novada pašvaldības Annas 

pagasta pārvaldes 18.02.2014. atzinumu Nr.ASPP/1-5/14/5 „Par bezmantinieka mantu”, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.02.2014. ar Nr.ANP/1-33/14/561, par to, ka būves 

nav nepieciešamas pašvaldības funkciju veikšanai. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daļu, 

 

Nepārņemt Alūksnes novada pašvaldības īpašumā par bezmantinieka mantu atzīto 

nekustamo īpašumu – būves „Ozolkalni”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

3644 002 0046.       

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 



 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 
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Alūksnē 

2014.gada 27.februārī                                        sēdes protokols Nr.4, 6.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.50 

 

Par atteikumu pārņemt Alūksnes novada pašvaldības īpašumā bezmantinieka mantu 

„Lāčplēši 2”, Annas pagastā, Alūksnes novadā 

  

Izskatot Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” 13.02.2014. iesniegumu 

Nr.1.17/980 „Par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu pārņemšanu”, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 14.02.2014. ar Nr.ANP/1-35/14/533, ar piedāvājumu pārņemt 

pašvaldības īpašumā par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu „Lāčplēšos 2”, 

Annas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3644 002 0041, Alūksnes novada dome 

konstatē, ka: 

 

1. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra datu bāzē pieejamo informāciju, 

nekustamais īpašums „Lāčplēši 2”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

3644 002 0041, kas nav ierakstīts zemesgrāmatā, sastāv no dzīvojamās mājas, garāžas, 

diviem šķūņiem, kūts un pirts, turpmāk tekstā – būves, un atrodas uz pašvaldībai 

piekritīgām zemes vienībām 0,4 ha platībā, kadastra apzīmējumi 3644 002 0041, 3644 

002 0043,  

2. Pamatojoties uz Vidzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Mārītes RATENIECES 

2013.gada 8.oktobra aktu Nr.2846 „Par mantojuma lietas izbeigšanu”, par 

bezmantinieka mantu atzītais nekustamais īpašums „Lāčplēšos 2”, Annas pagastā, 

Alūksnes novadā, kadastra numurs 3644 002 0041, ir ņemts valsts uzskaitē. 

 

Pieņemot lēmumu, Alūksnes novada dome ņem vērā Alūksnes novada pašvaldības Annas 

pagasta pārvaldes 18.02.2014. atzinumu Nr.ASPP/1-5/14/6 „Par bezmantinieka mantu”, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.02.2014. ar Nr.ANP/1-33/14/56, par to, ka būves 

nav nepieciešamas pašvaldības funkciju veikšanai. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daļu, 

 

Nepārņemt Alūksnes novada pašvaldības īpašumā par bezmantinieka mantu atzīto 

nekustamo īpašumu – būves „Lāčplēši 2”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

3644 002 0041.       

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 



 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
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2014.gada 27.februārī                                        sēdes protokols Nr.4, 7.p. 
 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.51 

 

Par noteikumu Nr.3 /2014 „Par kārtību, kādā tiek atsavināti un iznomāti pašvaldības 

nekustamie īpašumi” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 13.panta otrās daļas 3.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 

 

Apstiprināt noteikumus Nr.3/2014 „Par kārtību, kādā tiek atsavināti un iznomāti 

pašvaldības nekustamie īpašumi”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 

  

http://www.aluksne.lv/Dome/zpp_dlemumi/2014/02.27/Noteikumi_ipasumi.pdf
http://www.aluksne.lv/Dome/zpp_dlemumi/2014/02.27/Noteikumi_ipasumi.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 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.52 

 

Par saistošo noteikumu Nr.2/2014 „Par neapbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai 

piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 13.punktu,  

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2/2014 „Par neapbūvētu, Alūksnes novada 

pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” un to 

paskaidrojuma rakstu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

  

http://www.aluksne.lv/Dome/zpp_dlemumi/2014/02.27/Saistosie_noteikumi_ipasumi.pdf
http://www.aluksne.lv/Dome/zpp_dlemumi/2014/02.27/Saistosie_noteikumi_ipasumi.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.53 

 

Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 26.09.2013.  

lēmumā Nr.428 ,,Par maksas apstiprināšanu Alūksnes novada  

Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” 

 

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

apakšpunktu, 

 

1. Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 26.09. 2013. lēmumā Nr. 428 ,, Par maksas 

apstiprināšanu Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem” 9. punktā, papildinot lēmumu ar 1.9.punktu  šādā redakcijā:      

„1.9. Par ceremonijai sagatavotas, svinīgi noformētas telpas īri solījuma par uzticību 

Latvijas Republikai došanai un parakstīšanai (maksa par 1 stundu) EUR 15,00 

(piecpadsmit euro)”. 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā  2014.gada 1.februārī    

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                     A. DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.54 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu „Pagodinājums kultūrā”, 

„Pagodinājums sportā” un naudas balvu piešķiršanu 

 

     Pamatojoties uz Alūksnes novada domes nolikuma Nr.3/2013 „Par Alūksnes novada 

pašvaldības apbalvojumiem”, apstiprināts ar Alūksnes novada domes 28.03.2013. lēmumu 

Nr.163 (sēdes protokols Nr.5, 83.p.) 37. un 57.punktu, Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 

30.01.2014. rīkojumu Nr.ANP/1-6/14/52 „Par komisijas izveidošanu” un Pretendentu 

pašvaldības apbalvojumam „Pagodinājums sportā” un „Pagodinājums kultūrā” izvērtēšanas 

komisijas 06.02.2014. protokola 5., 6., 7.punktiem: 

 

1. Apbalvot par īpašiem sasniegumiem kultūrā 2013.gadā ar Alūksnes novada pašvaldības 

apbalvojumu „Pagodinājums kultūrā” un naudas balvu EUR 200,00: 

1.2. Alūksnes pilsētas Tautas nama Tautas teātra „Slieksnis” režisori un aktrisi Daigu 

BĒTERI - par radošumu un augstiem sasniegumiem amatierteātru nozarē 2013.gadā; 

1.3. Alūksnes pilsētas Tautas nama Tautas lietišķās mākslas studijas „Kalme” dalībnieci 

Māru KRIEVIŅU, personas kods XXXXXXXXXXX, - par nemateriālā kultūras 

mantojuma popularizēšanu Latvijā un pasaulē 2013.gadā; 

1.4. Alsviķu pagasta kultūras nama vadītāju Marinu RAMANI - par profesionalitāti 

iestādes darbā un kultūras piedāvājuma dažādošanu Alsviķu pagastā 2013.gadā; 

1.5. Jaunlaicenes tautas nama vadītāju Māru SVĀRUPI - par radošumu un sasniegumiem 

amatierteātru nozarē 2013.gadā. 

 

2. Apbalvot par īpašiem sasniegumiem kultūrā 2013.gadā ar Alūksnes novada pašvaldības 

apbalvojumu „Pagodinājums kultūrā” un naudas balvu EUR 300,00 bijušo Alūksnes 

pilsētas bibliotēkas ilggadēju darbinieci Aiju PLŪMI, personas kods XXXXXXXXXXX, 

- par mūža ieguldījumu kultūrā. 

 

3. Apbalvot par īpašiem sasniegumiem kultūrā 2013.gadā ar Alūksnes novada pašvaldības 

apbalvojumu „Pagodinājums kultūrā” un EUR 300,00 šādus Alūksnes novada pašvaldības 

amatiermākslas kolektīvus: 



3.1. Alūksnes pilsētas Tautas nama deju kopu „JUKUMS”- par radošu darbību un 

Alūksnes novada popularizēšanu Latvijā un ārpus tās robežām 2013.gadā; 

3.2. Pededzes tautas nama folkloras kopu „LABĀ OMA”- par radošu darbību un 

sasniegumiem folkloras un vokālo ansambļu nozarēs 2013.gadā. 

 

4. Apbalvot par īpašiem sasniegumiem sportā 2013.gadā ar Alūksnes novada pašvaldības 

apbalvojumu „Pagodinājums sportā” un naudas balvu EUR 200,00: 

4.1. Kinologu Raivi PODREZOVU, personas kods XXXXXXXXXX, - par augstiem 

sasniegumiem nacionālajā suņu daudzcīņā 2013.gadā; 

4.2. Biatlonistu Linardu ZĒMELI, personas kods XXXXXXXXXXX, - par augstiem 

sasniegumiem biatlonā jauniešu grupā 2013.gadā; 

4.3. Vieglatlētu Raimondu SILIŅU, personas kods XXXXXXXXXX, - par augstiem 

sasniegumiem vieglatlētikā veterānu grupā 2013.gadā; 

4.4. Ūdens motosportistu Normundu SNIĶERI, personas kods XXXXXXXXXXX, - par 

augstiem sasniegumiem ūdens motosportā 2013.gadā; 

4.5. Sporta entuziastu Andreju CAUKU, personas kods XXXXXXXXXXXX, ar ģimeni - 

par ieguldījumu veselīga dzīvesveida un sportisku aktivitāšu popularizēšanā 

Alūksnes novadā 2013.gadā. 

 

5. Apbalvot par īpašiem sasniegumiem sportā 2013.gadā ar Alūksnes novada pašvaldības 

apbalvojumu „Pagodinājums sportā” un naudas balvu EUR 300,00 šādus pretendentus: 

5.1. Orientieristu Edgaru BERTUKU, personas kods XXXXXXXXXXXX, - par 

augstiem sasniegumiem orientēšanās sportā 2013.gadā; 

5.2. Bobslejistu Intaru DAMBI, personas kods XXXXXXXXXXXXX, - par augstiem 

sasniegumiem bobslejā 2013.gadā; 

5.3. Biatlonistu Andreju RASTORGUJEVU, personas kods XXXXXXXXXXXXX, - par 

augstiem sasniegumiem biatlonā 2013.gadā. 

 

6. Naudas balvas apmērs norādīts pirms nodokļu nomaksas. 

 

7. Naudas balva, atskaitot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, iemaksājama balvas 

saņēmēja norādītajā kontā. 

 

8. Finansējums amatiermākslas kolektīvam iestādes budžetā tiek nodrošināts iestādei, kuras 

pakļautībā darbojas kolektīvs. Iestādes vadītājs ir atbildīgs par finansējuma izlietojamu 

kolektīva izvēlēto mērķu sasniegšanai.     

 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.55 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.423 „Par Alūksnes 

novada pašvaldības sporta zālēs, laukumos un citās sporta būvēs sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem” 

 

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

apakšpunktu, 

 

1. Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.423 „Par Alūksnes 

novada pašvaldības sporta zālēs, laukumos un citās sporta būvēs sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem”, sēdes protokols Nr.17, 27.p., papildinot ar 1.
1
punktu šādā redakcijā: 

 

„1.
1 

Noteikt atvieglojumu – daļēju maksu par sporta zāļu izmantošanu sporta 

aktivitātēm 50% apmērā no noteiktās maksas, Alūksnes novadā deklarētajiem 

iedzīvotājiem (ja sporta zāles izmantošanas mērķis nav saimnieciskā darbība).” 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.martā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS  
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.56 

 

Par Administratīvās komisijas sastāvu 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas  locekļa Anša GAILĪŠA 

16.02.2014. iesniegumu par atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas komisijā, reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 17.02.2014. ar Nr. ANP/1-47/14/535, un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, Alūksnes novada domes 27.06.2013. 

nolikuma Nr.6/2013 „Administratīvā komisija” pašvaldības komisijas „Administratīvā 

komisija” 3.3.punktu, 

 

1. Atbrīvot Ansi GAILĪTI no Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas 

locekļa amata. 

2. Svītrot Alūksnes novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr.270 „Par Alūksnes novada 

pašvaldības komisijas „Administratīvā komisija” izveidošanu” (sēdes protokols Nr.11, 

7.punkts) 2.2.apakšpunktu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.57 

 

Par projektu ,,Sīgu pavairošana Alūksnes ezerā”   

 

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

kabineta 14.10.2003. noteikumu Nr. 574 "Licencētās  amatierzvejas - makšķerēšanas – 

kārtība" 4.punktu, Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi par valsts 

atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, Alūksnes 

novada domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.30/2013 „Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 10.1.2.punktu, 

 

1. Alūksnes novada pašvaldībai piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta 

zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu 

pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 

pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā” ar 

projekta pieteikumu ,,Sīgu pavairošana Alūksnes ezerā”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 10500,00 (desmit tūkstoši pieci simti euro 

un 00 centi), ko sastāda Zivju fonda finansējums EUR 9000,00 (deviņi tūkstoši euro 

un 00 centi) apmērā un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 1500,00 

(viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi) apmērā. 

3. Projekta atbalsta gadījumā: 

3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļiem; 

3.2. noteikt par projekta realizāciju atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.58 

 

Par projektu ,,Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā”   

 

 Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru 

kabineta 14.10.2003. noteikumu Nr. 574 "Licencētās  amatierzvejas - makšķerēšanas – 

kārtība" 4.punktu, Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi par valsts 

atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, Alūksnes 

novada domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.30/2013 „Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 10.1.2.punktu, 

 

1. Alūksnes novada pašvaldībai piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta 

zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu 

pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 

pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā” ar 

projekta pieteikumu ,,Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas ir EUR 7500,00 (septiņi tūkstoši pieci simti 

euro un 00 centi), ko sastāda Zivju fonda finansējums EUR 6000,00 (seši tūkstoši 

euro un 00 centi) apmērā un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 

1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi) apmērā. 

3. Projekta atbalsta gadījumā: 

3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļiem; 

3.2. noteikt par projekta realizāciju atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.59 

 

Par saistošo noteikumu Nr.3/2014 „Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” 

izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 

Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra 

noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas - kārtība” 13.punktu, 

Izdot saistošos noteikumus Nr. 3/2014 „Par Nolikuma par licencēto makšķerēšanu 

Alūksnes ezerā apstiprināšanu” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 

  

http://www.aluksne.lv/Dome/zpp_dlemumi/2014/02.27/Saistosie_not_licenceta_makskeresana_lemums.pdf
http://www.aluksne.lv/Dome/zpp_dlemumi/2014/02.27/Saistosie_not_licenceta_makskeresana_lemums.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.60 

 

Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 16.pantu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, Ministru kabineta 

13.07.1999. noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par 

izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 2., 2.
1 

, 7., 20., 20.
2 

punktu, 

1. Apstiprināt viena skolēna izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības pamata 

un vispārizglītojošo izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem: 

1.1.  Alūksnes pilsētas sākumskolā EUR29,87; 

1.2.  Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā EUR56,82; 

1.3.  Alūksnes novada vidusskolā EUR44,26; 

1.4.  Strautiņu pamatskolā EUR55,65; 

1.5.  Ilzenes pamatskolā EUR57,27; 

1.6.  Bejas pamatskolā EUR55,04; 

1.7.  Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā EUR74,39; 

1.8.  Jaunlaicenes pamatskolā EUR44,86; 

1.9. Liepnas vidusskolā EUR87,07; 

1.10. Malienas pamatskolā EUR63,65; 

1.11. Mālupes pamatskolā EUR89,94; 

1.12. Mārkalnes pamatskolā EUR85,35; 

1.13. Pededzes pamatskolā EUR63,41; 

1.14. Ziemeru pamatskolā EUR72,88; 

saskaņā ar 1.pielikumu. 

 

2. Apstiprināt viena audzēkņa izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem: 

2.1. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” EUR111,00; 

2.2. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” EUR120,45; 

2.3. Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” EUR186,88; 

2.4. Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pūcīte” EUR141,47; 

2.5. Strautiņu pirmsskolas izglītības iestādē „Zemenīte” EUR169.87, 

saskaņā ar 2.pielikumu. 



 

3.  Apstiprināt viena skolēna izmaksas par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 

internāta sniegtajiem pakalpojumiem (gultas vietu) EUR71,14 mēnesī, saskaņā ar 

3.pielikumu 

 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 24.10.2013. lēmumu Nr.512 „Par 

izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos” (sēdes 

protokols Nr.19, 41.punkts). 

 

5. Lēmumu piemērot no 01.01.2014. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.61 

 

Par saistošo noteikumu Nr.4/2014 ,,Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2013.gada 31.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.2/2013 ,,Par ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs” izdošanu 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 11.punktu, 

 

Apstiprināt Alūksnes novada domes saistošos noteikumus Nr.4/2014 ,,Par 

grozījumiem Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2013 

,,Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs” un 

to paskaidrojuma rakstu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

  

http://www.aluksne.lv/Dome/zpp_dlemumi/2014/02.27/Saistosie_noteikumi_edinasana.pdf
http://www.aluksne.lv/Dome/zpp_dlemumi/2014/02.27/Saistosie_noteikumi_edinasana.pdf
http://www.aluksne.lv/Dome/zpp_dlemumi/2014/02.27/Saistosie_noteikumi_edinasana.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.62 

 

Par darba attiecību izbeigšanu ar Līgu ŠĶEPASTI 

 

Izskatot Būvvaldes vadītājas-arhitektes Līgas ŠĶEPASTES iesniegumu par 

atbrīvošanu no Būvvaldes vadītāja-arhitekta amata, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

07.02.2014. ar Nr. ANP/1-42/14/435, 

 

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

likuma 100.panta pirmo daļu,  

 

Atbrīvot no Būvvaldes vadītāja-arhitekta amata Līgu ŠĶEPASTI, personas kods 

XXXXXXXXXXXX. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.63 

 

Par Alūksnes Jaunās pils remontu 

 

Izskatot Alūksnes muzeja 17.02.2014. iesniegumu Nr.MUZ/1-9/14/13 „Par līdzekļu 

piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 17.02.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/538, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 20.02.2014. lēmumu (sēdes 

protokols Nr.5, 14.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu,  

 

1. Atbalstīt Alūksnes Jaunās pils pirmā stāva pārseguma nesošo konstrukciju 

pastiprināšanu, rezervējot tam Alūksnes novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžetā 

finansējumu.  

 

2. Uzdot Alūksnes muzeja direktoram organizēt iepirkuma procedūru.  

 

3. Pēc iepirkuma rezultāta izziņošanas, Alūksnes muzeja direktoram informēt Alūksnes 

novada domi par nepieciešamā finansējuma apmēru. 

 

 

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 27.februārī                                        sēdes protokols Nr.4, 20.p. 
 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.64 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes  12.02.2014. lēmumā Nr.43 „Par aizņēmumu 

projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna 

ciemā” īstenošanai” 

 

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, 

 

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 12.02.2014. lēmumā Nr.43 „Par 

aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta 

Māriņkalna ciemā” īstenošanai”: 

1. 1.punktā gada skaitli „2018” aizstāt ar gada skaitli „2019”; 

2. lēmuma pielikumu izteikt jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks jaunā redakcijā uz 2 lapām. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

  

http://www.aluksne.lv/Dome/zpp_dlemumi/2014/02.27/aiznemumu_aprekins_2014_Marinkalns.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.65 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem  

automašīnas iegādei 

 

Izskatot P/A „SPODRA” 07.10.2013. iesniegumu Nr.SPO/1-5/13/97 „Par līdzekļu 

piešķiršanu automašīnas iegādei mežsaimniecības vajadzībām”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 08.10.2013. ar Nr.ANP/1-42/13/3187,  

 ņemot vērā veikto cirsmu atsavināšanas rezultātus un Alūksnes novada domes 

Finanšu komitejas 19.02.2014. lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 12.punkts),  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.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 EUR 14000,00 

(četrpadsmit tūkstoši euro) apmērā vieglās automašīnas iegādei mežziņa darba 

nodrošināšanai 

 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 042201 valdības funkciju kodu – Alūksnes novada 

pašvaldības īpašumā esošo mežu administrēšana un apsaimniekošana. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.66 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.11.2011. noteikumos Nr.22/2011 „Kārtība, 

kādā tiek izmantota Alūksnes novada pašvaldības manta un finanšu resursi” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.,6.punktu  un 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu 2.panta pirmo daļu, 5.
2
panta piekto daļu,  

 

Izdarīt Alūksnes novada domes 24.11.2011. noteikumos Nr.22/2011 „Kārtība, kādā tiek 

izmantota Alūksnes novada pašvaldības manta un finanšu resursi” šādus grozījumus: 

 

1. Noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatā: 

1.1. svītrot norādi uz likuma „Par pašvaldībām” 17. un 19.punktu; 

1.2. svītrot norādi uz likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 6.
1
 panta otro daļu; 

1.3. aizstāt likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” nosaukumu ar „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma” nosaukumu; 

1.4. svītrot norādi uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 16.panta ceturto daļu; 

1.5. svītrot norādi uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 

valsts un pašvaldības zemes nomu” 15.punktu. 

2. Svītrot 1.4.apakšpunktu. 

3. 14.punktā: 

3.1. svītrot otro teikumu; 

3.2. papildināt ar jaunu teikumu: „Atbildīgais darbinieks – pašvaldības transportlīdzekļa 

vadītājs seko nobraukuma normu ievērošanai ceturkšņa ietvaros.”  

4. Aizstāt 15.punkta pirmajā teikumā vārdu „mēnesī” ar vārdu „ceturksnī”. 

5. 23.punktā: 

5.1. papildināt pirmo teikumu aiz vārdiem „mēneša nobraukuma normu” ar vārdiem „trīs 

mēnešu periodā”; 

5.2. aizstāt vārdus „Finanšu nodaļa” ar vārdu „Grāmatvedības”; 

5.3. aizstāt vārdu „rēķina” ar vārdu „rīkojuma”. 



6. Svītrot 42., 43., 44., 50.punktu. 

7. Svītrot VI. nodaļu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.67 

 

Par pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbības investīciju projektam 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu,  

ar mērķi veicināt investīciju (investoru) piesaisti Alūksnes novadam, sekmēt bezdarba 

samazināšanu, darbavietu radīšanu un pakalpojumu pieejamību, 

 

1. Atbalstīt ieceri rehabilitācijas centra Alūksnē izveidei - veselības uzlabošanas, ūdens 

procedūru un rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanai, piesaistot investoru. 

2. Nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības atbalstu investīciju projekta realizēšanai: 

2.1. rezervējot projekta īstenošanai pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 3601 

029 3718, Ojāra Vācieša ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā; 

2.2. nepieciešamības gadījumā veicot inženierkomunikāciju un pievedceļu izbūvi; 

2.3. projekta īstenošanas gadījumā pašvaldības budžetā plānojot peldbaseina izmantošanu 

(pakalpojuma pirkšanu) peldētapmācības nodrošināšanai pašvaldības 

vispārizglītojošo skolu audzēkņiem. 

3. Uzdot Plānošanas un attīstības nodaļai sagatavot investīciju piedāvājumu un sekmēt 

investoru piesaisti projekta realizācijai. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.68 

 

Par saistošo noteikumu Nr.5/2014 

„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.5/2014 „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        A.DUKULIS 

 

  

http://www.aluksne.lv/Dome/zpp_dlemumi/2014/02.27/Saistosie_noteikumi_budzets_grozijumi.pdf
http://www.aluksne.lv/Dome/zpp_dlemumi/2014/02.27/Saistosie_noteikumi_budzets_grozijumi.pdf
http://www.aluksne.lv/Dome/zpp_dlemumi/2014/02.27/Saistosie_noteikumi_budzets_grozijumi.pdf
http://www.aluksne.lv/Dome/zpp_dlemumi/2014/02.27/Paskaidrojuma%20raksts_budzetam_grozijumi.pdf


Lēmums satur ierobežotas  

pieejamības informāciju 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.69 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu” 

  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Alūksnes 

novada domes 28.11.2013. noteikumu Nr.3/2013 „Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

5.10. punktu un Alūksnes novada domes 23.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2014 

„Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” 

 

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un 

amatpersonu un darbinieku  atlīdzību apstiprināšanu”, izsakot šādus lēmuma pielikumus 

jaunā redakcijā ar 01.03.2014.: 

1. Alūksnes novada pašvaldības Administrācija, 

2. Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa, 

3. Alūksnes novada pašvaldības policija, 

4. Alūksnes novada bāriņtiesa, 

5. Būvvalde, 

6. Alsviķu pagasta pārvalde, 

7. Annas pagasta pārvalde, 

8. Ilzenes pagasta pārvalde, 

9. Jaunalūksnes pagasta pārvalde, 

10. Jaunannas pagasta pārvalde, 

11. Jaunlaicenes pagasta pārvalde, 

12. Kalncempju pagasta pārvalde, 

13. Liepnas pagasta pārvalde, 

14. Malienas pagasta pārvalde, 

15. Mālupes pagasta pārvalde, 

16. Mārkalnes pagasta pārvalde, 

17. Pededzes pagasta pārvalde, 

18. Veclaicenes pagasta pārvalde, 

19. Zeltiņu pagasta pārvalde, 



20. Ziemera pagasta pārvalde, 

21. Pašvaldības aģentūra „SPODRA”, 

22. Pašvaldības aģentūra „ALJA”, 

23. Alūksnes pilsētas bibliotēka, 

24. Alūksnes muzejs, 

25. Jaunlaicenes muižas muzejs, 

26. Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs, 

27. Alūksnes pilsētas Tautas nams, 

28. Alūksnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „PIENENĪTE”, 

29. Alūksnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „SPRĪDĪTIS”, 

30. Alūksnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „CĀLIS”, 

31. Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde „SAULĪTE”, 

32. Strautiņu pirmsskolas izglītības iestāde „ZEMENĪTE”, 

33. Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „PŪCĪTE”, 

34. Malienas pirmsskolas izglītības iestāde „MAZPUTNIŅŠ”, 

35. Alūksnes pilsētas sākumskola, 

36. Alūksnes novada vidusskola, 

37. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, 

38. Strautiņu pamatskola, 

39. Ilzenes pamatskola, 

40. Bejas pamatskola, 

41. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola, 

42. Jaunlaicenes pamatskola, 

43. Liepnas vidusskola, 

44. Malienas pamatskola, 

45. Mālupes pamatskola, 

46. Mārkalnes pamatskola, 

47. Pededzes pamatskola, 

48. Ziemeru pamatskola, 

49. Liepnas internātpamatskola, 

50. Alūksnes Mākslas skola, 

51. Alūksnes Mūzikas skola, 

52. Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola, 

53. Alūksnes bērnu un jauniešu centrs, 

54. Izglītības pārvalde, 

55. Sociālās aprūpes centrs „ALŪKSNE”, 

56. Alūksnes novada Sociālais dienests. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.70 

 

Par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādātā Vides pārskata 

projekta Alūksnes novada teritorijas plānojumam 2015.-2027.gadam nodošanu 

publiskai apspriešanai 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Ministru 

kabineta 23.03.2004. noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 

novērtējums” 10., 11., 14., un 18.punktu, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 85.punktu, Ministru 

kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 

procesā” 10. punktu,  ņemot vērā Vides pārraudzības valsts biroja 04.02.2013. lēmumu Nr.8 

„Par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, 

1. Nodot stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādātā Vides pārskata 

projektu Alūksnes novada teritorijas plānojumam 2015.-2027.gadam publiskai 

apspriešanai. 

2. Publiskās apspriešanas termiņu noteikt  no 03.03.2014. līdz 25.04.2014. 

3. Publiskās apspriešanas sanāksmes organizēt atbilstoši šī lēmuma 1.pielikumam 

„Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta Alūksnes novada 

teritorijas plānojumam 2015.-2027.gadam apspriešanas sapulču grafiks pagastu 

pārvaldēs un Alūksnē”.   

4. Paziņojumu par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta 

Alūksnes novada teritorijas plānojumam 2015.-2027.gadam publiskās apspriešanas 

uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Sabiedrības 

līdzdalība”, laikrakstos „Alūksnes Novada Vēstis”, „Alūksnes Ziņas” un „Malienas 

Ziņas”. 

5. Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu Alūksnes novada 

teritorijas plānojumam 2015.-2027.gadam ievietot Alūksnes novada mājas lapā 

www.aluksne.lv. 

6. Noteikt Vides pārskata projekta izstādīšanas vietu un laiku: Alūksnes novada 

pašvaldības administratīvās ēkas 1.stāva gaitenī,  Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, darbdienās no plkst. 8.00 – 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 – 16.30. 

7. Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu Alūksnes novada 

teritorijas plānojumam 2015.-2027.gadam nosūtīt: 

7.1. Vides pārraudzības valsts birojam, ievietošanai biroja mājas lapā; 

http://www.aluksne.lv/
http://www.aluksne.lv/


7.2. Valsts vides dienesta Madonas reģionālajai pārvaldei; 

7.3. Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles daļai; 

7.4. Vidzemes plānošanas reģionam; 

7.5. Dabas aizsardzības pārvaldei. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam Vides pārskata projekts. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

  

http://www.aluksne.lv/Dome/zpp_dlemumi/2014/02.27/Vides%20pārskata%20projekts.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.71 

 

Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 1.redakcijas nodošanu 

publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

 

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

attīstības plānošanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 16.10.2012. 

noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

78., 79., 82.punktu, Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības 

kārtība attīstības plānošanas procesā” 10.punktu, 

 

1. Nodot Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 1.redakciju publiskai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Paziņojumu par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 1.redakcijas 

apspriešanas uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā 

„Sabiedrības līdzdalība”, laikrakstos „Alūksnes Novada Vēstis”, „Alūksnes Ziņas” un 

„Malienas Ziņas”. 

3. Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015. līdz 2027.gadam 1.redakciju ievietot 

Alūksnes novada mājas lapā www.aluksne.lv  sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”. 

4. Publiskās apspriešanas laiku noteikt no 03.03.2014. līdz 25.04.2014. 

5. Publiskās apspriešanas sanāksmes organizēt atbilstoši šī lēmuma 1.pielikumam 

„Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 1.redakcijas apspriešanas 

sapulču grafiks pagastu pārvaldēs un Alūksnē”.   

6. Noteikt Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 1.redakcijas 

izstādīšanas vietu un laiku: Alūksnes novada domes administratīvās ēkas 1.stāva 

gaitenī,  Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, darbdienās no plkst. 8.00 – 17.00, 

piektdienās no plkst. 8.00-16.30. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 1.redakcija 4 sējumos, 

CD datu nesējā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

http://www.aluksne.lv/
http://www.aluksne.lv/
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.72 

Par projektu „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālupes pamatskolas 

sporta zāles ēkā” 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 3. un 

5.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu un Ministru 

kabineta 14.08.2012. noteikumiem Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 

projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 

nolikums”, 

 

1. Piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, ceturtā kārta” ar 

Alūksnes novada pašvaldības Mālupes pamatskolas projektu „Kompleksi risinājumi 

gāzu emisiju samazināšanai Mālupes pamatskolas sporta zāles ēkā”. 

2. Noteikt, ka projekta iesniedzējs ir Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāde – 

Mālupes pamatskola. 

3. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 133105,91 (viens simts trīsdesmit trīs 

tūkstoši viens simts pieci euro un 91cents).  

4. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projektā līdz EUR 65221,91 (sešdesmit pieci 

tūkstoši divi simti divdesmit viena euro un 91 centa) apmērā no projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām. 

5. Projekta apstiprināšanas gadījumā finansējumu nodrošināt no Alūksnes novada 

pašvaldības 2014.gada budžeta. 

6. Noteikt par projekta atbildīgo personu ar paraksta tiesībām – Mālupes pamatskolas 

direktoru Broņislavu ANDRANOVU. 

7. Noteikt, ka projekta grāmatvedību un finanšu norēķinus kārto Alūksnes novada 

pašvaldības Finanšu un Grāmatvedības nodaļas. 

8. Projektā plānotie ieguldījumi ir saskaņā ar Alūksnes novada attīstības programmu 

2011.-2017. (apstiprināta ar Alūksnes novada domes 30.06.2011. lēmumu Nr.256). 

9. Noteikt, ka projekta iesniegumā norādītajai Mālupes pamatskolas sporta zāles ēkai ne 

mazāk kā piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā 

netiks demontēta. 
 
 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.73 

Par projektu „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Jaunalūksnes 

pirmsskolas izglītības iestādē „Pūcīte”” 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 3. un 

5.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu un Ministru 

kabineta 14.08.2012. noteikumiem Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 

projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" 

nolikums”, 

 

1. Piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, ceturtā kārta” ar 

Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Pūcīte” 

projektu „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Jaunalūksnes pirmsskolas 

izglītības iestādē „Pūcīte””. 

2. Noteikt, ka projekta iesniedzējs ir Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes 

pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte”. 

3. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 114640,73 (viens simts četrpadsmit 

tūkstoši seši simti četrdesmit  euro un 73 centi). 

4. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projektā līdz EUR 20635,34 (divdesmit 

tūkstoši seši simti trīsdesmit piecu euro un 34 centu) apmērā no projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām. 

5. Projekta apstiprināšanas gadījumā finansējumu nodrošināt no Alūksnes novada 

pašvaldības 2014.gada budžeta. 

6. Noteikt par projekta atbildīgo personu ar paraksta tiesībām - Jaunalūksnes pirmsskolas 

izglītības iestādes „Pūcīte” vadītāju Ligitu BELOVU. 

7. Noteikt, ka projekta grāmatvedību un finanšu norēķinus kārto Alūksnes novada 

pašvaldības Finanšu un Grāmatvedības nodaļas. 

8. Projektā plānotie ieguldījumi ir saskaņā ar Alūksnes novada attīstības programmu 

2011.-2017. (apstiprināta ar Alūksnes novada domes 30.06.2011. lēmumu Nr.256). 

9. Noteikt, ka projekta iesniegumā norādītajai Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības 

iestādes ēkai ne mazāk kā piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts 

lietošanas veids un tā netiks demontēta. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.74 

Par projektu „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Alsviķu pirmsskolas 

izglītības iestādē „Saulīte”” 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 3. un 

5.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu un Ministru 

kabineta 14.08.2012. noteikumiem Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 

projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 

nolikums”, 

 

1. Piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, ceturtā kārta” ar 

Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” 

projektu „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Alsviķu pirmsskolas 

izglītības iestādē „Saulīte””. 

2. Noteikt, ka projekta iesniedzējs ir Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pirmsskolas 

izglītības iestāde „Saulīte”. 

3. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 111773,37 (viens simts vienpadsmit 

tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 37centi). 

4. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projektā līdz EUR 51415,76 (piecdesmit 

viens tūkstotis četri simti piecpadsmit euro un 76 centu) apmērā no projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām. 

5. Projekta apstiprināšanas gadījumā finansējumu nodrošināt no Alūksnes novada 

pašvaldības 2014.gada budžeta. 

6. Noteikt par projekta atbildīgo personu ar paraksta tiesībām - Alsviķu pirmsskolas 

izglītības iestādes „Saulīte” vadītāju Eviju KUBULNIECI. 

7. Noteikt, ka projekta grāmatvedību un finanšu norēķinus kārto Alūksnes novada 

pašvaldības Finanšu un Grāmatvedības nodaļas. 

8. Projektā plānotie ieguldījumi ir saskaņā ar Alūksnes novada attīstības programmu 

2011.-2017. (apstiprināta ar Alūksnes novada domes 30.06.2011. lēmumu Nr.256). 

9. Noteikt, ka projekta iesniegumā norādītajai Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes 

ēkai ne mazāk kā piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids 

un tā netiks demontēta. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS  
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LĒMUMS Nr.75 

Par projektu „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Malienas pirmsskolas 

izglītības iestādē „Mazputniņš”” 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 3. un 

5.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu un Ministru 

kabineta 14.08.2012. noteikumiem Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 

projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" 

nolikums”, 

 

1. Piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, ceturtā kārta” ar 

Alūksnes novada pašvaldības Malienas pirmsskolas izglītības iestādes „Mazputniņš” 

projektu „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Malienas pirmsskolas 

izglītības iestādē „Mazputniņš”. 

2. Noteikt, ka projekta iesniedzējs ir Alūksnes novada pašvaldības Malienas pirmsskolas 

izglītības iestāde „Mazputniņš””. 

3. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 144810,51 (viens simts četrdesmit četri 

tūkstoši astoņi simti desmit euro un 51cents). 

4. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projektā līdz EUR 75301,48 (septiņdesmit 

pieci tūkstoši trīs simti viena euro un 48 centu) apmērā no projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām. 

5. Projekta apstiprināšanas gadījumā finansējumu nodrošināt no Alūksnes novada 

pašvaldības 2014.gada budžeta. 

6. Noteikt par projekta atbildīgo personu ar paraksta tiesībām - Malienas pirmsskolas 

izglītības iestādes „Mazputniņš” vadītāju Ieviņu ĀBOLTIŅU. 

7. Noteikt, ka projekta grāmatvedību un finanšu norēķinus kārto Alūksnes novada 

pašvaldības Finanšu un Grāmatvedības nodaļas. 

8. Projektā plānotie ieguldījumi ir saskaņā ar Alūksnes novada attīstības programmu 

2011.-2017. (apstiprināta ar Alūksnes novada domes 30.06.2011. lēmumu Nr.256). 

9. Noteikt, ka projekta iesniegumā norādītajai Malienas pirmsskolas izglītības iestādes 

ēkai ne mazāk kā piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids 

un tā netiks demontēta. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 


