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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 25.septembrī                            sēdes protokols Nr.17, 1.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.330 
 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  
„Kļavas”,  Jaunalūksnes  pagastā, Alūksnes novadā,  

kadastra numurs [..] 
 

Izskatot SIA „GEO SOLUTIONS”  12.09.2014. iesniegumu, ar lūgumu Alūksnes 
novada domei apstiprināt zemes īpašumam „Kļavas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 
kadastra numurs [..], izstrādāto zemes ierīcības projektu, kas saņemts Alūksnes novada 
pašvaldības kancelejā 12.09.2014. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-40/14/3254, Alūksnes novada 
dome konstatē,  
 Alūksnes novada pašvaldība ir  saņēmusi nekustamā īpašuma „Kļavas”, Jaunalūksnes 
pagastā, Alūksnes novadā īpašnieka Pētera EZĪŠA pilnvarotās personas (zvērinātas notāres 
Mārītes RATENIECES 18.06.2014. izsniegta pilnvara Nr.1519) Jāņa ZALUŽINSKA, 
personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta „Spieķi”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, 
18.06.2014. iesniegumu, (reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 18.06.2014. ar 
Nr.ANP/1−24/13/738) ar lūgumu atļaut izstrādāt  zemes ierīcības projektu un izsniegt 
nosacījumus tā izstrādei.  Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 20.06.2014. lēmumā 
Nr.ZK/1-8.11/14/436 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Kļavas”, 
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra [..], sadalei”,  noteikts, ka zemes vienības, 
ar kadastra apzīmējumu [..] sadalei nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

Zemes ierīcības projektu izstrādāja sertificēts zemes ierīkotājs Oļegs IVANOVS, 
sertifikāta Nr.BA 412. 

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 12.04.2011. 
noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes 
ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās 
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi” 31.2.punktu,  Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. un 30.punktu, Alūksnes novada domes 19.11.2009. 
saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas plānojumu” un to 
3.punktā apstiprināto Jaunalūksnes pagasta  teritorijas plānojumu,  



1.  Apstiprināt SIA „GEO SOLUTIONS” sertificēta zemes ierīkotāja Oļega 
IVANOVA izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 
„Kļavas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..]. 

2. Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], „Kļavas”, Jaunalūksnes 
pagastā, Alūksnes novadā sadali: 

2.1. atdalot neapbūvētu zemes gabalu Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 
grafisko pielikumu) 4,39 ha platībā, veidojot jaunu īpašumu ar nosaukumu 
„Ozolnieki 1”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, 
 2.2. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības 
projekta grafisko pielikumu) 4,39 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā    darbība ir lauksaimniecība (kods 
0101).  
2.3. īpašumā, kadastra [..], ar nosaukumu „Kļavas”, Jaunalūksnes pagastā, 
Alūksnes novadā, paliekošajam, projektētajam zemesgabalam Nr.1 (saskaņā ar 
zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) 3,85 ha platībā, noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). Uz zemesgabala  esošām ēkām saglabāt adresi 
„Kļavas”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV - 4350; 
2.4. projektēto zemesgabalu platības un apgrūtinājumu platības var tikt 
precizētas normatīvos aktos noteiktā apjomā - kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 
 

           Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja 
administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas. 
 
 
Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 



lēmums satur ierobežotas pieejamības  
informāciju (personas kods, kadastra numuri) 

 

 
 

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 25.septembrī                            sēdes protokols Nr.17, 2.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.331 
 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  
„Burtnieki”,  Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

[..] 
 

Izskatot SIA „METRUM”  11.09.2014. iesniegumu Nr.223/a/43-2014., ar lūgumu 
Alūksnes novada domei apstiprināt zemes īpašumam „ Burtnieki”, Liepnas pagastā, Alūksnes 
novadā, kadastra numurs [..], izstrādāto zemes ierīcības projektu, kas saņemts Alūksnes 
novada pašvaldības kancelejā 12.09.2014. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-40/14/3253, Alūksnes 
novada dome konstatē, ka: 
 Alūksnes novada pašvaldība ir  saņēmusi nekustamā īpašuma „Burtnieki”, Liepnas 
pagastā, Alūksnes novadā īpašnieka Aināra LIEPIŅA, personas kods [..], deklarētā 
dzīvesvieta „Burtnieki”, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, 19.05.2014. iesniegumu, 
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 15.07.2014. ar Nr.ANP/1−24/14/821, ar 
lūgumu atļaut izstrādāt  zemes ierīcības projektu zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], 
sadalei un izsniegt nosacījumus tā izstrādei.  Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 
25.07.2014. lēmumā Nr.ZK/1-8.11/14/470 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā 
īpašuma „Burtnieki”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra [..], sadalei” noteikts, ka 
zemes vienības sadalei nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

Zemes ierīcības projektu izstrādāja sertificēta zemes ierīkotāja Skaidrīte LĪDACIŅA. 
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes 

ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās 
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi” 31.2.punktu,  Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. un 30.punktu, Alūksnes novada domes 19.11.2009. 
saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas plānojumu” un to 
7.punktā apstiprināto Liepnas pagasta  teritorijas plānojumu,  

 
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas (sertifikāta Nr.BA-195) Skaidrītes 



LĪDACIŅAS izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 
„Burtnieki”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..]. 

2. Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], „Burtnieki”, Liepnas 
pagastā, Alūksnes novadā sadali: 

2.1. atdalot neapbūvētu zemes gabalu Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 
grafisko pielikumu) 6,0 ha platībā, veidojot jaunu īpašumu un piešķirot 
nosaukumu „Burtnieki 3”, Liepnas pagasts, Alūksnes novads; 
2.2. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības 
projekta grafisko pielikumu) 6,0 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā    darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);  
2.3. īpašumā, kadastra [..], ar nosaukumu „Burtnieki”, Liepnas pagastā, 
Alūksnes novadā, paliekošajam, projektētajam zemesgabalam Nr.1 (saskaņā ar 
zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) 11,7 ha platībā, noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). Uz zemesgabala  esošām ēkām saglabāt adresi 
„Burtnieki”, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV - 4354; 
2.4. projektēto zemesgabalu platības un apgrūtinājumu platības var tikt 
precizētas normatīvos aktos noteiktā apjomā - kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 
 

           Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja 
administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas. 

 
 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
  



lēmums satur ierobežotas pieejamības  
informāciju (personas kods, kadastra numuri) 

 

 
 

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 25.septembrī                            sēdes protokols Nr.17, 3.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.332 
 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  
„Lazdiņas”,  Jaunlaicenes  pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

[..] 
 
 

Izskatot SIA „METRUM”  16.09.2014. iesniegumu Nr.224/a/43-2014, ar lūgumu 
Alūksnes novada domei apstiprināt zemes īpašumam „Lazdiņas”, Jaunlaicenes pagastā, 
Alūksnes novadā, kadastra numurs [..], izstrādāto zemes ierīcības projektu, kas saņemts 
Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 16.09.2014. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-40/14/3301, 
Alūksnes novada dome konstatē, ka: 

Īpašums „Lazdiņas”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, kadastra [..] pieder 
Alūksnes novada pašvaldībai. 
 Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 11.04.2014. lēmumā Nr.ZK/1-
8.11/14/331 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Lazdiņas”, 
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra [..], sadalei” noteikts, zemes vienības sadalei 
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

Zemes ierīcības projektu izstrādāja sertificēta zemes ierīkotāja Mārīte RUBAŠENKO 
(sertifikāta Nr.BA 506). 

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 11.11.2009. noteikumu Nr.1269 
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9, 6.2. un 8.punktu, Ministru kabineta 30.04.2013. 
noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 
65.1.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. un 30.punktu, Alūksnes novada domes 19.11.2009. saistošajiem noteikumiem 
Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas plānojumu” un to 4.punktā apstiprināto 
Jaunlaicenes pagasta  teritorijas plānojumu,  



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

īpašumam „Lazdiņas”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 
3660 002 0326. 

2. Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], „Lazdiņas”, Jaunlaicenes 
pagastā, Alūksnes novadā sadali: 

2.1. atdalot apbūvētu zemes gabalu Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 
grafisko pielikumu) 0,0871 ha platībā, veidojot jaunu īpašumu un piešķirot tam 
adresi/nosaukumu  „Riekstiņi”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes 
novads, LV - 4336;  
2.2. mainīt uz zemes gabala Nr.2 esošai ēkai, ar kadastra apzīmējumu [..], adresi 
no „Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV – 4336 
uz „Riekstiņi”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV – 4336; 
2.3. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības 
projekta grafisko pielikumu) 0,0871 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901).  
2.4. īpašumā ar nosaukumu „Lazdiņas”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, 
paliekošajam projektētajam zemes gabalam  Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības 
projekta grafisko pielikumu) 1,2411 ha platībā noteikt  nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901). Uz zemes 
gabala esošām ēkām saglabāt adresi „Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes 
pagasts, Alūksnes novads, LV – 4336; 
2.5. projektēto zemesgabalu platības un apgrūtinājumu platības var tikt 
precizētas normatīvos aktos noteiktā apjomā - kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 
 

           Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja 
administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas. 
 

 
Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
 



lēmums satur ierobežotas pieejamības  
informāciju (personas kods, kadastra numuri) 

 

 
 

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 25.septembrī                            sēdes protokols Nr.17, 4.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.333 
 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  
„Karitāni”,  Jaunalūksnes  pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..] 

 
Izskatot SIA „ALŪKSNES PROJEKTI”  18.09.2014. ar lūgumu Alūksnes novada 

domei apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Elitas ZĀLĪTES izstrādāto zemes ierīcības 
projektu zemes īpašumam „Karitāni”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra 
numurs [..],  kas saņemts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 18.09.2014. un reģistrēts ar 
Nr.ANP/1-40/14/3335, Alūksnes novada dome konstatē, ka: 
 Alūksnes novada pašvaldība ir  saņēmusi nekustamā īpašuma „Karitāni”, Jaunalūksnes 
pagastā, Alūksnes novadā īpašnieces Rasmas BOGDANOVAS, personas kods [..], deklarētā 
dzīvesvieta „Karitāni”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, 08.05.2014. iesniegumu, 
(reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 09.05.2014. ar Nr.ANP/1−24/14/615) ar 
lūgumu atļaut izstrādāt  zemes ierīcības projektu un izsniegt nosacījumus tā izstrādei.  
Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 09.05.2014. lēmumā Nr.ZK/1-8.11/14/369 
„Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Karitāni”, Jaunalūksnes pagastā, 
Alūksnes novadā, kadastra [..], sadalei” noteikts, ka zemes vienības sadalei nepieciešams 
izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

Zemes ierīcības projektu izstrādāja sertificēta zemes ierīkotāja Elita ZĀLĪTE.  
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes 

ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās 
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi” 31.2.punktu,  Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. un 30.punktu, Alūksnes novada domes 19.11.2009. 
saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas plānojumu” un to 
3.punktā apstiprināto Jaunalūksnes pagasta  teritorijas plānojumu,  

 
1.  Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Elitas ZĀLĪTES (sertifikāta 

Nr.AA000000067) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 



„Karitāni”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..]. 
2. Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], „Karitāni”, Jaunalūksnes 

pagastā, Alūksnes novadā sadali: 
2.1. atdalot neapbūvētu zemes gabalu Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 
grafisko pielikumu) 5,0 ha platībā, veidojot jaunu īpašumu ar nosaukumu 
„Priedaiņi 2”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads;  
2.2. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības 
projekta grafisko pielikumu) 5,0 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā    darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 
2.3. īpašumā „Karitāni”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, kadastra 
numurs [..], paliekošajam zemes gabalam Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības 
projekta grafisko pielikumu) 11,6 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā    darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). Uz zemes gabala esošām ēkām saglabāt adresi 
„Karitāni”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV – 4301; 
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.334 
 

Par ceļa servitūta nodibināšanu un Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
Pleskavas ielā 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 
Ar mērķi nodrošināt piekļuvi Alūksnes novada pašvaldības nekustamajam īpašumam 

Pleskavas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, 
1231.panta 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  

ņemot vērā, ka nekustamais īpašums Pleskavas ielā 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai, pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro 
daļu,   

 
1. Nodibināt ceļa servitūtu (6 m platumā un 64 m garumā) pašvaldības nekustamajā 

īpašumā Pleskavas ielā 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 038 
1508, par labu nekustamajam īpašumam Pleskavas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
kadastra numurs 3601 038 1504. 

2. Pēc ceļa servitūta reģistrēšanas zemesgrāmatā, nodot atsavināšanai Alūksnes novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu Pleskavas ielā 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
kadastra numurs 3601 038 1508. 

3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 
4. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 
 
   
Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.335 
 

Par nekustamā īpašuma „ceļš Ploskums – Sarkanīte”,  
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā 

  
Izskatot akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” iesniegumu „Par pašvaldības 

autoceļa pārņemšanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 01.09.2014. ar 
Nr.ANP/1-35/14/3091, turpmāk tekstā – Iesniegums, novada dome konstatē, ka: 
 Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zeme „ceļš Ploskums – Sarkanīte”, 
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3656 002 0043, turpmāk tekstā 
– Nekustamais īpašums, 700 m² platībā, ar lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101, ir ceļš (0,140 km 
garumā, 5,5 m platumā, ar grants segumu), kas atrodas pašvaldības valdījumā. 
 Nekustamais īpašums valstij Zemkopības ministrijas personā nepieciešams valstij 
piekrītošās un valsts īpašumā esošās meža zemes apsaimniekošanai un aizsardzībai. Kā 
norādīts Iesniegumā, akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” apņemas par saviem līdzekļiem 
un ar savu darba spēku veikt Nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda. 
 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrā daļa nosaka, ka 
atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas 
publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija 
lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības 
nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta 
pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas 
publiskas personas vai valsts īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā 
izdarāma atzīme par atvasinātas publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību 
aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas 
publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā 
īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas 
personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska 
persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo 
īpašumu nodevusi.  

Pieņemot lēmumu, novada dome ņem vērā Jaunalūksnes pagasta pārvaldes 
08.09.2014. iesniegumu Nr.JPP/1-6/14/108 „Par nekustamā īpašuma „ceļš Ploskums - 
Sarkanīte”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā”, 
kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.09.2014. ar Nr.ANP/1-33/14/3168. 



  
 Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu, 
 

1. Pēc nekustamā īpašuma reģistrācijas zemesgrāmatā, nodot bez atlīdzības valstij 
Zemkopības ministrijas personā nekustamo īpašumu „ceļš Ploskums – Sarkanīte”, 
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3656 002 0043, valstij 
piekrītošās un valsts īpašumā esošās meža zemes apsaimniekošanai un aizsardzībai. 

2. Noteikt Zemkopības ministrijai aizliegumu atsavināt un apgrūtināt nekustamo 
īpašumu „ceļš Ploskums – Sarkanīte”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 
kadastra apzīmējums 3656 002 0043, ar lietu tiesībām un pienākumu bez atlīdzības 
nodot to Alūksnes novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots valsts meža zemes 
apsaimniekošanai un aizsardzībai, attiecīgi par to izdarot atzīmi zemesgrāmatā.     

3. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā, spēku zaudē Alūksnes novada domes 30.01.2014. 
lēmuma Nr.26 „Par ceļa servitūta nodibināšanu” 2.punkts. 
   

 
Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.336 
 

Par amatpersonu, kas realizē dzīvesvietas deklarēšanas iestādes funkcijas  
Alūksnes novada pašvaldībā, iecelšanu 

 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Pārejas 
noteikumu 1.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7.panta pirmo daļu, 
 

1. Iecelt par amatpersonām, kas realizē dzīvesvietas deklarēšanas iestādes funkcijas:  
1.1. Alsviķu pagasta pārvaldē – lietvedi Olgu ČUDARKINU, personas kods [..];  
1.2. Malienas pagasta pārvaldē – sekretāri Svetlanu PRENKU-MIHAILOVU, 

personas kods [..]. 
 

2. Pārtraukt dzīvesvietas deklarēšanas iestādes funkciju realizēšanu:  
2.1. Maritai BOŠAI, personas kods [..], Malienas pagasta pārvaldē; 
2.2. Antrai APINEI, personas kods [..], Alsviķu pagasta pārvaldē. 

 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu. 

 
 
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 25.septembrī                            sēdes protokols Nr.17, 8.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.337 
 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, likuma 
„Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu,   

 
1. Dzēst Intas SILNIECES, personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

83,66 EUR, tajā skaitā nokavējuma nauda 6,77 EUR, par nekustamo īpašumu 
„Zaķenīca”, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.[..], pamatojums - 
Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2014.gada 19.augusta lēmums lietā 
Nr.C28437010 par maksātnespējas procesa izbeigšanu.            

 
2. Dzēst Alūksnes raj. Kalncempju pag. l/s tehnikas, mašīnu u.c. darbarīku kopīgas 

lietošanas un apkopes kooperatīvās sabiedrības „DRUVAS”, reģistrācijas Nr.[..], 
nekustamā īpašuma nodokļa parādu 13,78 EUR tajā skaitā nokavējuma nauda 
6,89 EUR par nekustamo īpašumu „Kušķi”, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, 
kadastra Nr.[..],  pamatojums – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra funkciju 
izpildes departamenta Rīgas reģiona informācijas nodaļas 05.09.2014.izziņa Nr.7-3-
136278 par izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra ar 2006.gada 24.novembri.  

 
3. Publicēt pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv informāciju par nodokļu parādu 

dzēšanu. 
 

4. Lēmums stājas spēkā pēc tā publicēšanas.  
 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas  Administratīvajā 
rajona tiesā,Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4200. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.338 
 
 

Par nekustamā  īpašuma nodokļa kļūdaino aprēķinu dzēšanu 
 

Saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību” 3.nodaļu, 21.10.2004. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, 09.05.2014. 
Alūksnes novada pašvaldības instrukciju „Par gada slēguma inventarizācijas norisi”, 
2014.gada 9.maija Alūksnes novada pašvaldības noteikumus “Nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu administrēšanas kārtība Alūksnes novada pašvaldībā”, Kalncempju pagasta pārvaldē 
tika veikta debitoru inventarizācija, kurā tika atklāts, ka nekustamā īpašuma administrēšanas 
programmā NINO Kalncempju pagastā,  Alūksnes novadā ir neaktīvi nekustamie īpašumi, 
kuriem ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kas ir identificējami kā iestādes kļūda 
nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinā.  

Izvērtējot Kalncempju pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka 
Kalncempju pagasta teritorijā neeksistē īpašumi ar nekustamo īpašumu nodokļa 
administrēšanas  programmā (NINO) neaktīvajos īpašumos norādītiem kadastra numuriem un 
nav ziņu par to eksistēšanu nodokļa aprēķināšanas laikā. Neaktīvo vienību lietotājiem ir 
aprēķināts zemes nekustamā īpašuma nodoklis, tajā skaitā arī jau mirušajām personām (sk. 
pielikumu). Kalncempju pagasta pārvaldē nav atrodami lēmumi, līgumi vai cita veida 
dokumenti par iepriekš minētām vienībām, kā arī nav iegūti nekādi citi pierādījumi, ka 
minētās personas šādas zemes vienības būtu faktiski ieguvušas vai izmantojušās.  

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu,  21.10.2004. 
Ministru kabineta noteikumu Nr.585  „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un 
organizāciju” 63. un 66.punktiem, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu,  

 
1. Atzīt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu neesošiem zemes vienību lietotājiem 

Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, kopsummā ar  nokavējuma naudu 
426,00 EUR apmērā, par nodokļu administratora kļūdu. 
 

2. NINO programmā veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu un dzēst kļūdaini 
aprēķināto nodokli un nokavējuma naudu šādām zemes  vienībām:  
2.1. „Aizpuri”, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienības īpašnieks 
Zenta Gāršniece, personas kods [..], mirusi 07.05.2005., nekustamā īpašuma 



nodokļa parāds par laika periodu - 2001.gadu, 9,87 EUR, tajā skaitā kavējuma 
nauda  5,74 EUR; 
2.2. „Okani 3”, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienības lietotājs 
Valentīna Kokle, personas kods [..], mirusi  08.09.2013., nekustamā īpašuma 
nodokļa parāds par laika  periodu no 2012.gada līdz  2013.gadam 42,03 EUR, tajā 
skaitā kavējuma nauda  5,97 EUR. Par mājokli „Okani 3” nekustamā īpašuma 
nodokļa parāds par laika periodu 2013.gadu 1,02 EUR, tajā skaitā kavējuma nauda 
0,19 EUR;  
2.3. „Kalniņi 1”, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienības īpašnieks 
Vilnis Kleins, personas kods [..], miris 25.08.2008., nekustamā īpašuma nodokļa 
parāds par laika periodu 2005.gadu 27,94 EUR, tajā skaitā kavējuma nauda  
13,97 EUR; 
2.4. „Parka 19”, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienības īpašnieks 
Jānis Milancejs, personas kods [..], miris 20.04.2008., nekustamā īpašuma nodokļa 
parāds par laika  periodu no 2003.gada līdz  2006.gadam 28,84 EUR, tajā skaitā 
kavējuma nauda  14,42 EUR; 
2.5. „Dimanti”, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienības īpašnieks 
SIA „Raivis & CO”, reģistrācijas numurs [..], izslēgts no Uzņēmumu reģistra 
26.11.2003., nekustamā īpašuma nodokļa parāds par laika periodu 2007.gadu 
316,30 EUR  apmērā, kas sastāv no pamatparāda 158,15 EUR un nokavējuma 
naudas 158,15 EUR. 

 
3. Pēc nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina precizēšanas veikt labojumus 
grāmatvedības reģistros. 
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LĒMUMS Nr.339 
 

Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 1.redakcijas un Vides 
pārskata pilnveidošanu 

 
 Izvērtējot Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 1.redakcijas un 
Vides pārskata publiskās apspriešanas  (organizēta no 2014.gada 3.marta līdz 2014.gada 
25.aprīlim) rezultātus, kuri apkopoti ziņojumā par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 
2015.-2027.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata publiskās apspriešanas norisi un tās 
rezultātiem (pielikumā) un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 
1.punktu,  Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 87.2.punktu,  
 
 pilnveidot Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 1.redakciju un 
Vides pārskata projektu, atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas 
rezultātiem. 

 
Domes priekšsēdētājs                    A.DUKULIS 
  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/30.09/30.09.zip
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.340 
 

Par konkursa „Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss” nolikuma 
apstiprināšanu 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 23.puktu, 
 

1. Apstiprināt projektu konkursa „Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss” 
nolikumu (pielikumā uz 11 lapām).  
 

2. Konkursa finansēšanu nodrošināt no pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļiem. 
 

3. Noteikt Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti Evitu APLOKU 
kā atbildīgo personu par konkursa izsludināšanu laikrakstos „Malienas Ziņas”, 
„Alūksnes Ziņas” un pašvaldības interneta mājas lapā www.aluksne.lv. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/30.09/nolikums_jauniesiem%202014.pdf
http://www.aluksne.lv/
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.341 
 

Par saistošo noteikumu Nr.20/2014 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā 2015.gadā”  

izdošanu 
  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un likuma 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.¹ punktu, 1.panta 2.1 daļu, 3.panta 1.4 

daļu, 3.panta 1.6 daļu,  9.panta otro daļu, 
  

 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu Alūksnes novadā 2015.gadā” un to paskaidrojuma rakstu. 
 
 
Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
 

  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/30.09/Saistosie_nekust_Ip_nodoklis.pdf
http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/30.09/Saistosie_nekust_Ip_nodoklis.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.342 
 

Par saistošo noteikumu Nr.21/2014 
„Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos 

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

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu, Meža 

likuma 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi 
par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu,  

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 
2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.44/2013 „Alūksnes novada teritorijas 
kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”” un to paskaidrojuma rakstu. 
 
 
Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/30.09/Saistosie_terit_kop_buvju_uzturesanas_noteikumi.pdf
http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/30.09/Saistosie_terit_kop_buvju_uzturesanas_noteikumi.pdf
http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/30.09/Saistosie_terit_kop_buvju_uzturesanas_noteikumi.pdf
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LĒMUMS Nr.343 
 

Par 26.06.2014. lēmuma Nr.208 „Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma Rīgas ielā 3, Alūksnē atsavināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu    

 
Izskatot akciju sabiedrības „SIMONE”, reģistrācijas numurs 43203003117, 

12.09.2014. iesniegumu Nr.1-13/109, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
12.09.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/3264,  

 
Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 26.06.2014. lēmumu Nr.208 „Par 

Alūksnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rīgas ielā 3, Alūksnē 
atsavināšanu” (sēdes protokols Nr.11, 9.p.). 
 
 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.344 
 

Par Alūksnes novada domes 2014.gada 24.jūlija lēmuma Nr.266  
atzīšanu par spēku zaudējušu 

 
Izskatot Alūksnes novada pašvaldībā 2014.gada 25.augustā saņemto un ar Nr.ANP/1-

40/14/3027 reģistrēto SIA „JOKER LTD”, reģistrācijas Nr.40003266078, iesniegumu daļā, 
kurā iesniedzējs atsakās (lūdz  anulēt) no Alūksnes novada domes izdotās atļaujas atvērt spēļu 
zāli un organizēt attiecīgās azartspēles  telpās Pils ielā 66, Alūksnē, Alūksnes novadā,  

pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 85.pantu,  
 
atcelt Alūksnes novada domes atļauju SIA „JOKER LTD”, reģistrācijas 

Nr.40003266078, atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās azartspēles  telpās Pils ielā 66, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, atzīstot par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2014.gada 
24. jūlija lēmuma Nr.266 „Par atļauju atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās azartspēles Pils 
ielā 66, Alūksnē, Alūksnes novadā”.   

 
 
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.345 
 

Par Alūksnes novada Medību koordinācijas komisijas izveidošanu 
 
 Pamatojoties uz Medību likuma 29.panta septītās daļas 5.pantu, Ministru kabineta   
26.05.2014. noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu 
noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 27.punktu,  
 
1. Izveidot Alūksnes novada Medību koordinācijas komisiju 6 (sešu) locekļu sastāvā. 
2. Ievēlēt Alūksnes novada medību koordinācijas komisijā (turpmāk tekstā – Komisija): 

2.1. komisijas priekšsēdētāju - Alūksnes novada domes deputātu Laimoni SĪPOLU, 
personas kods [..]; 
2.2. Komisijas locekļus: 

2.2.1.  Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības Bejas nodaļas vecāko 
mežzini Igoru Oskaru SĪPOLU, personas kods [..]; 

2.2.2. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības 
pārvaldes Lauku reģistra daļas vadītāju Ilgoni LOSĀNU, personas kods [..]. 

2.2.3. Alūksnes novada mednieku formējumu pārstāvi Gunāru KĻAVIŅU, 
personas kods [..]; 

2.2.4. Alūksnes novada lauksaimnieku pārstāvi Mārtiņu AUGSTKALNIETI, 
personas kods [..]; 

2.2.5. Alūksnes novada mežu īpašnieku pārstāvi Guntaru SNIEDZĀNU, personas 
kods [..]. 

3.   Noteikt, ka Komisijas locekļi tiek ievēlēti uz 4 (četru) gadu termiņu. 
4.  Uzdot Komisijai viena mēneša  laikā  no  šī  lēmuma  spēkā stāšanās dienas,  iesniegt 

apstiprināšanai Alūksnes novada domē Komisijas nolikumu. 
5.    Lēmums stājas spēkā 01.10.2014. 

 
 
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.346 
 

Par Dzīvokļu komisijas sastāvu 
 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekles Inas RAIPULES 
10.09.2014. iesniegumu par atbrīvošanu no locekles amata komisijā, reģistrēts Alūksnes 
novada pašvaldībā 10.09.2014. ar Nr.ANP/1-47/14/3212, un, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 
Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikuma (apstiprināts ar Alūksnes novada 
domes 18.02.2010. lēmumu Nr.80) 4.1.punktu, 

 
1. Atbrīvot Inu RAIPULI no Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekles 

amata, nosakot pēdējo amata pienākumu pildīšanas dienu 2014.gada 30.septembri. 
 

2. Ar 2014.gada 1.oktobri ievēlēt Lailu GORKIJU, personas kods [..], par Alūksnes 
novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekli. 
 

 
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
  



Lēmums satur ierobežotas 
pieejamības informāciju 

 

 
 

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 25.septembrī                          sēdes protokols Nr.17, 18.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.347 
 

Par atļauju Mārai KAULIŅAI savienot amatus 
 
1. Izskatījusi Māras KAULIŅAS 05.09.2014. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 05.09.2014. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-47/14/3157), kurā viņa lūdz atļauju 
savienot valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 
locekles, amatu ar juristes darbu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES 
NAMI”, Alūksnes novada dome konstatē: 
1.1. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu ar Alūksnes 

novada domes 21.01.2010. lēmumu Nr.35 „Par Alūksnes novada pašvaldības 
pastāvīgās komisijas „Dzīvokļu komisija” izveidošanu” (sēdes protokols Nr.1, 
37.punkts) ir izveidota Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisija. Dzīvokļu 
komisijas galvenais uzdevums ir realizēt pašvaldībai noteikto funkciju – sniegt 
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. Ar Alūksnes novada domes 
28.08.2014. lēmumu Nr.315 „Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu 
komisijas sastāvā” (sēdes protokols Nr.15, 28.punkts) M.KAULIŅA ir ievēlēta par 
Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekli. Atbilstoši likuma „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk tekstā – Likuma, 
4.panta otrajai daļai Dzīvokļu komisijas loceklis ir valsts amatpersona.  

1.2. Atbilstoši M.KAULIŅAS iesniegumā norādītajam, viņa strādā sabiedrībā ar 
ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI”, reģistrācijas Nr.40003410625, par 
juristi. Secināms, ka Likuma 4.panta izpratnē minētajā amatā M.KAULIŅA nav 
uzskatāma par valsts amatpersonu. 

2. Likuma 6.pants nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas 
amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā 
normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 
Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai ir atļauts 
savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai 
citādi atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu savienošana 
pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai 
saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

3. Amata savienošanas ierobežojumi Dzīvokļu komisijas loceklim kā valsts amatpersonai ir 
noteikti Likuma 7.panta sestās daļas 3.punktā, kur norādīts, ka  minētā amatpersona var 



savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta 
vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu 
konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa 
pilnvarotas personas rakstveida atļauja. 

4. Saskaņā ar Likumu, interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts 
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, 
vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var 
ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai 
mantiskās intereses. 

5. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt 
locekļus pašvaldības komisijās (21.panta pirmās daļas 24., 9.punkts). Līdz ar to secināms, 
ka Alūksnes novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta sestās 
daļas 3. un piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju M.KAULIŅAI savienot 
valsts amatpersonas amatu. 

6. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus, izvērtējot 
Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekļa amata pienākumus, un saņemot 
M.KAULIŅAS apliecinājumu par to, ka, veicot valsts amatpersonas amata pienākumus, 
viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu 
saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, radinieku vai darījuma 
partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka amatu savienošana nav pretrunā ar 
ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo  pienākumu pildīšanai Alūksnes novada 
pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekļa amatā, ievērojot likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2.pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz likuma 
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 
4.punktu, sestās daļas 3.punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punktu un septīto daļu, 
Administratīvā procesa likuma 67.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu,        
 
atļaut Mārai KAULIŅAI, personas kods [..], savienot Alūksnes novada pašvaldības 

Dzīvokļu komisijas locekļa amatu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES 
NAMI”, reģistrācijas Nr.40003410625, juristes darbu. 
  

Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 
8.1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums 
izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 
informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 
pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 
 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties 
uz kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā 
brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas 
normām, ja, savienojot Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekļa amata 
pildīšanu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” juristes darbu, pastāv 
iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā. 
 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, šo 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 



Lēmums satur ierobežotas 
pieejamības informāciju 

 

 
 

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 25.septembrī                          sēdes protokols Nr.17, 19.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.348 
 

 
Par atļauju Ingum BERKULIM savienot amatus 

 
1. Izskatījusi Ingus BERKUĻA 09.09.2014. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 09.09.2014. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-47/14/3200), kurā viņš lūdz atļauju 
savienot valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekļa, 
amatu ar valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Īpašumu 
nodaļas vadītāja amatu un saimniecisko darbību projektu vadības pakalpojumu sniegšanā, 
Alūksnes novada dome konstatē: 

1.1. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu ar Alūksnes 
novada domes 21.01.2010. lēmumu Nr.35 „Par Alūksnes novada pašvaldības 
pastāvīgās komisijas „Dzīvokļu komisija” izveidošanu” (sēdes protokols Nr.1, 
37.punkts) ir izveidota Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisija. Dzīvokļu 
komisijas galvenais uzdevums ir realizēt pašvaldībai noteikto funkciju – sniegt 
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. Ar Alūksnes novada domes 
28.08.2014. lēmumu Nr.315 „Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu 
komisijas sastāvā” (sēdes protokols Nr.15, 28.punkts) I.BERKULIS ir ievēlēts par 
Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekli. Atbilstoši likuma „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk tekstā – Likums, 
4.panta otrajai daļai Dzīvokļu komisijas loceklis ir valsts amatpersona.  

1.2.  Saskaņā ar 19.12.2013. grozījumiem 04.01.2013. darba līgumā Nr.1 I.BERKULIS 
strādā Alūksnes novada pašvaldības Administrācijā par Īpašumu nodaļas vadītāju. 
Vērtējot Īpašumu nodaļas vadītāja galvenos uzdevums – plānot, organizēt un 
kontrolēt pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu un darījumus ar tiem, Likuma 
4.panta otrās daļas izpratnē secināms, ka Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas 
Īpašumu nodaļas vadītājs ir valsts amatpersona. 

1.3. Iesniegumā I.BERKULIS ir norādījis, ka veic saimniecisko darbību projektu vadības 
pakalpojumu sniegšanā un ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju 
reģistrā (kods 13108012656). 

2. Likuma 6.pants nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas 
amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā 
normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 



Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai ir atļauts 
savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai 
citādi atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu savienošana 
pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai 
saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

3. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu 
komisijas loceklim kā valsts amatpersonai un Alūksnes novada pašvaldības 
Administrācijas Īpašumu nodaļas vadītājam kā valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 
7.panta sestās daļas 3.punktā, kur norādīts, ka  minētā amatpersona var savienot valsts 
amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā 
daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir 
saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas 
rakstveida atļauja. 

4. Atbilstoši Likuma 7.panta sestās daļas 4.punktam, Dzīvokļu komisijas loceklis, kā valsts 
amatpersona, un Īpašumu nodaļas vadītājs, kā valsts amatpersona, var savienot 
amatpersonas amatu ar saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai 
reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar 
likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu 
un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas 
personas rakstveida atļauja.  

5. Saskaņā ar Likumu, interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts 
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, 
vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var 
ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai 
mantiskās intereses. 

6. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt 
locekļus pašvaldības komisijās (21.panta pirmās daļas 24.punkts). Līdz ar to secināms, ka 
Alūksnes novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta sestās 
daļas 3. un 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju I.BERKULIM savienot valsts 
amatpersonas amatu. 

7. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot 
Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekļa amata pienākumus, Alūksnes 
novada pašvaldības Administrācijas Īpašumu nodaļas vadītāja amata pienākumus un 
saimnieciskās darbības jomu, kā arī saņemot I.BERKUĻA apliecinājumu par to, ka, 
veicot valsts amatpersonas amata pienākumus, viņš nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā 
arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu 
ietekmēt viņa, radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka 
amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņa tiešo pienākumu 
pildīšanai Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekļa amatā un Alūksnes 
novada pašvaldības Administrācijas Īpašumu nodaļas vadītāja amatā, ievērojot likuma 
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2.pantā noteikto mērķi un 
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
7.panta sestās daļas 3. un 4.punktu, 8.1 panta ceturto daļu, piektās daļas 1. un 2.punktu un 
septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu,        
 
atļaut Ingum BERKULIM (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības 

Dzīvokļu komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Īpašumu 
nodaļas vadītāja amatu un saimniecisko darbību projektu vadības pakalpojumu sniegšanā. 
  



Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 
8.1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums 
izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 
informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 
pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 
 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties 
uz kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā 
brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas 
normām, ja, savienojot Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekļa amata 
pildīšanu ar Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Īpašumu nodaļas vadītāja amata 
pildīšanu vai saimniecisko darbību sniedzot projektu vadības pakalpojumus, pastāv iespēja, 
ka amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā. 
 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, šo 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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2014.gada 25.septembrī                          sēdes protokols Nr.17, 20.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.349 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes sporta klubs “Lagūna”” 
projekta  „Alūksnes atklātais čempionāts galda tenisā” realizācijai 

 
Izskatot biedrības „Alūksnes sporta klubs “Lagūna”” 13.08.2014. projekta pieteikumu 

„Alūksnes atklātais čempionāts galda tenisā”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
13.08.2014. ar Nr.ANP/1-41/14/2897, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem 
(pasākumiem)” 1.4.3.apakšpunktu, 1.8.punktu, 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa 
likuma 67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.09.2014. lēmumu, protokols 
Nr.10, 9.punkts, 

 
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes sporta klubs “Lagūna””, reģistrācijas 

Nr.40008037980, projekta “Alūksnes atklātais čempionāts galda tenisā” realizācijai 
410,00 EUR (četri simti desmit euro) apmērā. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 
noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 

 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra 

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201. 
 
 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 
  



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 
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2014.gada 25.septembrī                          sēdes protokols Nr.17, 21.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.350 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Spēka pasaule” 
projekta  „2014.gada “Alūksnes sporta kluba čempionāts svaru stieņa spiešanā 

guļus”(4.kārtas)” realizācijai 
 

Izskatot biedrības „Spēka pasaule” 15.08.2014. projekta pieteikumu „2014.gada 
“Alūksnes sporta kluba čempionāts svaru stieņa spiešanā guļus” (4.kārtas)”, reģistrēts 
Alūksnes novada pašvaldībā 15.08.2014. ar Nr.ANP/1-41/14/2919, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem 
(pasākumiem)” 1.4.3.apakšpunktu, 1.8.punktu, 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa 
likuma 67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.09.2014. lēmumu, protokols 
Nr.10, 8.punkts, 

 
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Spēka pasaule”, reģistrācijas Nr.40008062117, 

projekta „2014.gada “Alūksnes sporta kluba čempionāts svaru stieņa spiešanā 
guļus”(4.kārtas)” realizācijai 400,00 EUR (četri simti euro) apmērā. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 
noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 

 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra 

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
 
 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.351 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „REMIS”  
projekta „Suņu apmācības laukuma aprīkojuma - šķēršļu izgatavošana” realizācijai 

 
Izskatot biedrības „REMIS” 25.08.2014. projekta pieteikumu „Suņu apmācības laukuma 

aprīkojuma - šķēršļu izgatavošana ”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.08.2014. ar 
Nr.ANP/1-41/14/3015, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem 
(pasākumiem)”, 1.4.2.apakšpunktu, 1.8.punktu, 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa 
likuma 67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.09.2014. lēmumu, protokols 
Nr.10, 2.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „REMIS”, reģistrācijas Nr.4000806677, projekta 
„Suņu apmācības laukuma aprīkojuma - šķēršļu izgatavošana” realizācijai 
430,00 EUR (četri simti trīsdesmit euro) apmērā. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 
noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 
 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra 
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.352 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Rīgas Latviešu biedrība”  
projekta „Pieminekļa izveide un uzstādīšana mākslinieces – grafiķes Dzidras Ezergailes 

(1926 – 2013) piemiņas saglabāšanai” realizācijai 
 

Izskatot biedrības „Rīgas Latviešu biedrība” 22.08.2014. projekta pieteikumu „Pieminekļa 
izveide un uzstādīšana mākslinieces – grafiķes Dzidras Ezergailes (1926 – 2013) piemiņas 
saglabāšanai”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 27.08.2014. ar Nr.ANP/1-41/14/3049, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem 
(pasākumiem)”, 1.4.2. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa 
likuma 67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.09.2014. lēmumu, protokols 
Nr.10, 5.punkts, 
 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Rīgas Latviešu biedrība”, reģistrācijas 
Nr.40008000102, projekta „Pieminekļa izveide un uzstādīšana mākslinieces – grafiķes 
Dzidras Ezergailes (1926 –2013) piemiņas saglabāšanai” realizācijai  400,00 EUR 
(četri simti euro) apmērā. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 
noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 
 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra 
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
 

 

  



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  
Alūksnē 

2014.gada 25.septembrī                          sēdes protokols Nr.17, 24.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.353 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes novada pensionāru apvienība”  
projekta „Starptautiskās veco ļaužu dienas pasākums Alūksnes novada pensionāriem” 

realizācijai 
 
   Izskatot biedrības „Alūksnes novada pensionāru apvienība” 29.08.2014. projekta 
pieteikumu „Starptautiskās veco ļaužu dienas pasākums Alūksnes novada pensionāriem”, 
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 29.08.2014. ar Nr.ANP/1-41/14/3049, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem 
(pasākumiem)”, 1.4.2.apakšpunktu, 1.8.punktu, 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa 
likuma 67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.09.2014. lēmumu, protokols 
Nr.10, 4.punkts, 
 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes novada pensionāru apvienība”, 
reģistrācijas Nr.40008092677, projekta „Starptautiskās veco ļaužu dienas pasākums 
Alūksnes novada pensionāriem” realizācijai 400,00 EUR (četri simti euro) apmērā. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 
noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 
 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra 
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201. 
 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
 

  



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  
Alūksnē 

2014.gada 25.septembrī                          sēdes protokols Nr.17, 25.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.354 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai”  
projekta „Lai dzīvotu senais Atzeles novads…” realizācijai 

 

   Izskatot biedrības „Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” 28.08.2014. projekta 
pieteikumu „Lai dzīvotu senais Atzeles novads…”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
29.08.2014. ar Nr.ANP/1-41/14/3049, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem 
(pasākumiem)”, 1.4.2.apakšpunktu, 1.8.punktu, 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa 
likuma 67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.09.2014. lēmumu, protokols 
Nr.10, 7.punkts, 

 
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai”, 

reģistrācijas Nr.40008051255, projekta „Lai dzīvotu senais Atzeles novads…” 
realizācijai 430,00 EUR (četri simti trīsdesmit euro) apmērā. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 
noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 
 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra 
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201. 
 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
 

  



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  
Alūksnē 

2014.gada 25.septembrī                          sēdes protokols Nr.17, 26.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.355 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Radošie malēnieši”  
projekta „Kad vējo krizantēmu smarža” realizācijai 

 

   Izskatot biedrības „Radošie malēnieši” 29.08.2014. projekta pieteikumu „Kad vējo 
krizantēmu smarža”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.08.2014. ar Nr.ANP/1-
41/14/3049, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem 
(pasākumiem)”, 1.4.2.apakšpunktu, 1.8.punktu, 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa 
likuma 67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.09.2014. lēmumu, protokols 
Nr.10, 6.punkts, 

 
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Radošie malēnieši”, reģistrācijas Nr.40008168604, 

projekta „Kad vējo krizantēmu smarža” realizācijai 430,00 EUR (četri simti trīsdesmit 
euro) apmērā. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 
noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 
 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra 
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
  



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  
Alūksnē 

2014.gada 25.septembrī                          sēdes protokols Nr.17, 27.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.356 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Ziemerpils”  
projekta „Rudens notikums Ziemeru muižā” realizācijai 

 
Izskatot biedrības „Ziemerpils” 28.08.2014. projekta pieteikumu „Rudens notikums 

Ziemeru muižā”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.08.2014. ar Nr.ANP/1-
41/14/3063, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 
„Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem (pasākumiem)”, 1.4.2.apakšpunktu, 1.8.punktu, 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā 
procesa likuma 67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.09.2014. lēmumu, 
protokols Nr.10, 1.punkts, 
 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Ziemerpils”, reģistrācijas Nr.40008082683, 
projekta „Rudens notikums Ziemeru muižā” realizācijai 430,00 EUR (četri simti 
trīsdesmit euro) apmērā. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 
noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 
 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra 
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
 

  



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  
Alūksnē 

2014.gada 25.septembrī                          sēdes protokols Nr.17, 28.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.357 
 

Par līdzfinansējumu biedrības ,,Alūksnes novada izglītības attīstības centrs” 
projekta realizācijai 

 
Izskatot biedrības ,,Alūksnes novada izglītības attīstības centrs” projekta pieteikumu 

,,Kā izprast savu bērnu?” realizāciju, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā  29.08.2014. ar 
Nr.ANP/1-41/14/3081, 

 
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 

„Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem (pasākumiem)” 1.4.1.apakšpunktu, 1.8.punktu, 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā 
procesa likuma 67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 08.09.2014.  
lēmumu, protokols Nr.10, 11.punkts, 

 
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai ,,Alūksnes novada izglītības attīstības centrs”, 

reģistrācijas Nr.40008210259, projekta ,,Kā izprast savu bērnu?” realizācijai  
430 EUR (četri simti  trīsdesmit euro) apmērā. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 
noslēgšanu ar biedrību  par  atbalstītā projekta realizēšanu. 

 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, 

Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
 

 
Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
 

 
  



 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  
Alūksnē 

2014.gada 25.septembrī                          sēdes protokols Nr.17, 29.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.358 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „JAUNALŪKSNES DĀLDERI”  
projekta „ Ar šādu gaismu zeltainu nekad vēl rudens nav pār mani lijis…” realizācijai 

 

Izskatot biedrības „JAUNALŪKSNES DĀLDERI” 29.08.2014. projekta pieteikumu 
„Ar šādu gaismu zeltainu nekad vēl rudens nav pār mani lijis…”, reģistrēts Alūksnes novada 
pašvaldībā 29.08.2014. ar Nr.ANP/1-41/14/3083, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem 
(pasākumiem)”, 1.4.2.apakšpunktu, 1.8.punktu, 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa 
likuma 67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.09.2014. lēmumu, protokols 
Nr.10, 3.punkts, 
 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „JAUNALŪKSNES DĀLDERI”, reģistrācijas 
Nr.4008171939, projekta „Ar šādu gaismu zeltainu nekad vēl rudens nav pār mani 
lijis…” realizācijai 255,00 EUR (divi simti piecdesmit pieci euro) apmērā. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 
noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 
 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra 
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201. 
 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
 

  



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  
Alūksnē 

2014.gada 25.septembrī                          sēdes protokols Nr.17, 30.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.359 
 

Par naudas balvu Robertam PRANCKUNAM par izciliem sasniegumiem sportā 
 
 

Ņemot vērā biedrības „Remis” priekšsēdētāja Agra Nagļa 19.08.2014. iesniegumu, 
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 19.08.2014. ar Nr.ANP/1-41/14/2948, un, pamatojoties 
uz Alūksnes novada domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.47/2013 „Alūksnes novada 
pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība 
un apmērs”, 11.5.1.apakšpunktu un 14.punktu, 

 
piešķirt naudas balvu 100,00 EUR kinologam Robertam PRANCKUNAM, personas 

kods [..], par augstiem sasniegumiem 2014.gada IX Starptautiskajās suņu biatlona sacensībās 
“Latvija 2014”, kas atbilst Latvijas čempionāta statusam. 
 
 
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 25.septembrī                          sēdes protokols Nr.17, 31.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.360 
 

Par tautsaimniecības nozarei nozīmīgu tūrisma objektu attīstību Alūksnes novadā 
 

1. Atzīt par tautsaimniecības nozares attīstībai nozīmīgiem šādus pašvaldības tūrisma 
objektus (galamērķus) Alūksnes novadā:  
1.1. Alūksnes pilsētā – Alūksnes ezeru, Pilssalu, Tempļakalna pussalu, Cepurītes salu, 

Jauno pili, Alūksnes muzeju, Muižas parku, šaursliežu dzelzceļa līnijas Gulbene - 
Alūksne stacijas teritoriju;  

1.2. bijušo PSRS raķešu bāzes teritoriju Zeltiņos; 
1.3. aizsargājamo ainavu apvidu “Veclaicene” teritoriju; 
1.4. Kalncempju pagasta V. Ķirpa Ates muzeju. 

 
2. Iekļaut minēto objektu attīstības projektus Alūksnes novada attīstības programmas 

investīciju plānā un, atbilstoši finanšu iespējām, plānot to attīstībai līdzekļus Alūksnes 
novada pašvaldības ikgada budžetā. 

 
 
Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 

 
 
  



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 
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Alūksnē 

2014.gada 25.septembrī                          sēdes protokols Nr.17, 32.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.361 
 

Par Alūksnes novada pašvaldības grāmatvedības organizāciju 
 

Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.panta pirmo, otro daļu un 3.pantu, Alūksnes 
novada domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.18/2013 „Alūksnes novada 
pašvaldības nolikums” 157.punktu, 
 

Ar 2015.gada 1.janvāri pievienot Alūksnes novada pašvaldības centralizētās 
grāmatvedības organizācijai Alūksnes novada pašvaldības aģentūru „ALJA”, izslēdzot to no 
Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistra kā nodokļu maksātāju, un reģistrējot 
kā nodokļu maksātāja – Alūksnes novada pašvaldības struktūrvienību. 

 
 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS  
  



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 
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Alūksnē 

2014.gada 25.septembrī                          sēdes protokols Nr.17, 33.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.362 

Par līgumsoda apmēra samazināšanu 

 Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AŠUKALNS” 15.08.2014. iesniegumu, 
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.08.2014. ar Nr.ANP/1-40/14/2937, ar kuru 
komercsabiedrības valde lūdz samazināt tai piemēroto līgumsodu par līgumsaistību 
nesavlaicīgu izpildi, Alūksnes novada pašvaldība konstatē: 
 16.08.2005. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AŠUKALNS” (turpmāk tekstā – 
pircējs) noslēdza nekustamā īpašuma – zemes gabala Latgales ielā 2, Alūksnē, Alūksnes 
novadā pirkuma līgumu, saskaņā ar kuru tā iegādājās minēto zemes gabalu tai piederošās 
apbūves apsaimniekošanai. Pirkuma līgums paredzēja pirkuma maksas atlikto maksājumu uz  
pieciem gadiem, līgumsaistību nesavlaicīgas izpildes gadījumā paredzot līgumsodu 0,1% 
apmērā no nenomaksātās summas par katru nokavējuma dienu. 
 31.07.2014. pircējs veica pilnu pirkuma maksu par iegādāto zemes gabalu, taču, tā kā 
līgumā norādītie pirkuma samaksas termiņi nebija ievēroti, tam tika aprēķināts līgumsods 
1373,68 EUR apmērā. 
 Savā iesniegumā pircējs skaidro, ka līgumsaistību nesavlaicīga izpilde bijusi saistīta ar 
uzņēmuma maksātspējas samazināšanos un apgrozāmo līdzekļu samazināšanos ekonomiskās 
krīzes rezultātā, taču uzņēmuma finanšu stāvoklim uzlabojoties maksājumi tikuši veikti, taču 
līgumsoda apmēru lūdz samazināt līdz 10% no tā aprēķinātās summas. 
 Ņemot vērā tiesu praksi Latvijas Republikā, kā arī samērīguma principu piemērojot 
soda sankcijas par līgumsaistību nesavlaicīgu izpildi, pamatojoties uz Civillikuma 1716.panta 
trešo daļu un 1717.pantu, 
 
1. Samazināt 16.08.2005. pirkuma līguma Nr.260-Z-05 4.3.punktā noteiktā līgumsoda 

maksimālo apmēru nosakot to 10% apmērā no nesamaksātās summas, kas uz šī lēmuma 
pieņemšanas dienu ir 137,37 EUR (viens simts trīsdesmit septiņi euro un 37 centi). 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu. 
 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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2014.gada 25.septembrī                          sēdes protokols Nr.17, 34.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.363 
 

Par Bejas novadpētniecības centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” 
apakšpunktu, Muzeju likuma 10.panta pirmās daļas 2.punktu, Pievienotās vērtības nodokļa 
likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta d) apakšpunktu un 52.panta otro daļu, 
1. Apstiprināt Jaunalūksnes pagasta pārvaldes struktūrvienības „Bejas novadpētniecības 

centrs” maksas pakalpojumus (pielikumā uz 1 lapas). 
2. Noteikt, ka no ieejas maksas Bejas novadpētniecības centra ekspozīcijās un izstādēs, 

saskaņā ar pielikuma 1.1.punktu, atbrīvoti: 
2.1. pirmsskolas vecuma bērni; 
2.2. invalīdi (uzrādot apliecību); 
2.3. bērnu sociālās aprūpes iestāžu audzēkņi; 
2.4. divi grupas vadītāji; 
2.5. personas, kas piedalījušās Bejas novadpētniecības centra veidošanā, krājuma 

vākšanā; 
2.6. pētnieciskā darba veicēji, kas savu pētījuma materiālu vai tā kopiju atstāj Bejas 

novadpētniecības centra krājumiem; 
2.7. Latvijas pašvaldību muzeju darbinieki (uzrādot apliecību); 
2.8. apmeklētāji Alūksnes novada pašvaldības organizēto pasākumu ietvaros; 
2.9. žurnālisti. 

3. Noteikt, ka 50% atlaidi no ieejas maksas Bejas novadpētniecības centra ekspozīcijās, 
izstādēs un izglītojošās nodarbībās, saskaņā ar pielikuma 1.1., 1.2. punktiem, saņem Bejas 
pamatskolas skolēni, skolotāji un darbinieki. 

4. Noteikt, ka izstāžu, ekspozīciju atklāšana un Bejas novadpētniecības centra informatīvo 
materiālu saņemšana ir bez maksas pakalpojums. 

5. Noteikt, iekasētā maksa par Bejas novadpētniecības centra pakalpojumiem tiek iemaksāta 
Jaunalūksnes pagasta pārvaldes kasē. 

6. Noteikt, ka Bejas novadpētniecības centra krājuma materiālus aizliegts pavairot, publicēt, 
izmantot komerciāliem mērķiem bez saskaņošanas ar Bejas novadpētniecības centru. 

7. Noteikt, ka atsauce uz Bejas novadpētniecības centra krājuma materiālu izmantošanu 
obligāta, neatkarīgi no maksas piemērošanas par pakalpojumu. 

8. Lēmums stājas spēkā ar 01.10.2014. 

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/30.09/Bejas_muzeja_maksa.pdf


9. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu 27.09.2012. Alūksnes novada 
domes lēmumu Nr.322 „Par Bejas novadpētniecības centra maksas pakalpojumu 
apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.16, 29.p.). 

 
 
Domes priekšsēdētājs    A. DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.364 
 

Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Mākslas skolas 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

 

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

1. Apstiprināt šādu maksu par Alūksnes Mākslas skolas sniegtajiem pakalpojumiem 
2014./2015. mācību gadā: 

1.Vecāku līdzfinansējums  profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvei  
Nr.p. 

k. 
Izglītības programmas nosaukums 

Stundu skaits nedēļā 
Euro 

mēnesī 
PVN 

1.1. Profesionālās ievirzes izglītības programma 
„Vizuāli plastiskā māksla” (kods 20V 21100),  
12 mācību stundas. 

10,00 Nepiemēro 

1.2. Profesionālās ievirzes izglītības programma 
„Vizuāli plastiskā māksla” (kods 20V 21100),  
11 mācību stundas. 

10,00 Nepiemēro 

1.3. Profesionālās ievirzes izglītības programma 
„Vizuāli plastiskā māksla” (kods 20V 21100),  
7 mācību stundas. 

9,50 Nepiemēro 

1.4. 
 

Profesionālās ievirzes izglītības programma 
„Vizuāli plastiskā māksla” (kods 20V 21100),  
6 mācību stundas. 

9,00 Nepiemēro 

1.5. Profesionālās ievirzes izglītības programma 
„Vizuāli plastiskā māksla” (kods 20V 21100),  
4 mācību stundas. 

8,50 Nepiemēro 

2.Vecāku līdzfinansējums  interešu izglītības programmu apguvei  
Nr.p. 

k. 
Izglītības programmas nosaukums 

Stundu skaits nedēļā 
Euro 

mēnesī 
PVN 

2.1. Interešu izglītības programma „Vizuāli plastiskā 
māksla pirmsskolas vecumā” tēlotājas mākslas 
klasē, 1 mācību stunda.   

6,00 Nepiemēro 



2.2. Interešu izglītības programma „Vizuāli plastiskā 
māksla pirmsskolas vecumā” veidošanas klasē,     
1 mācību stunda. 

6,00 Nepiemēro 

2.3. Interešu izglītības programma „Vizuāli plastiskā 
māksla pirmklasniekiem”, 2 mācību stundas. 

7,00 Nepiemēro 

2.4. Interešu izglītības programma „Vizuāli plastiskā 
māksla sākumskolas vecumā”, 3 mācību stundas. 

7,50 Nepiemēro 

2.6. Interešu izglītības programma „Vizuāli plastiskā 
māksla jauniešiem”, 4 mācību stundas.  

8,50 Nepiemēro 

3. Maksa par pieaugušo izglītības programmas apguvi  
Nr.p. 

k. 
Izglītības programmas nosaukums 

Stundu skaits nedēļā 
Euro 

mēnesī bez 
PVN 

PVN 

3.1 Interešu izglītības programma „Vizuāli plastiskā 
māksla pieaugušajiem”, 4 mācību stundas.  

18,18 Piemēro 
 

 
4.  Maksa par pakalpojumiem 

Nr.p. 
k. Pakalpojums Vienība 

Euro bez 
PVN  

 

PVN 
 

4.1. Izziņas izsniegšana  1 izziņa 1,65 Piemēro 

4.2. 
Atkārtota sekmju liecības 
izsniegšana nozaudēšanas 
gadījumā.  

1 liecība 1,24 Piemēro 

4.3. 
 
 
 
 
 

Ieejas maksa zāles apmeklējumam 
izstāžu laikā: 
a) Pieaugušajiem.  

b) Skolēniem, studentiem un 
pensionāriem. 

 
 
1 personai 
 
1 personai 
 

 
 

0,83 
 

0,41 
 

 
 

Piemēro 
 

4.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekskursija skolas ēkā ekskursijas 
vadītāja pavadībā. 
 

 
1 personai 
2-10 
personām 
11-20 
personām 
21 un vairāk 
personām 

 
2,48 

 
4,13 

 
8,26 

 
16,53 

Piemēro 

4.5. 
Grupu nodarbības radošajās 
darbnīcās.  

1 personai 
stundā 

 
4,13 Piemēro 

4.6. 
Grupu nodarbības izstāžu zālē                1 personai 

stundā 1,24 Piemēro 

4.7. 
Izstāžu zāles iznomāšana   

 1 stunda 16,53 Piemēro 

4.8. 
Mācību telpas iznomāšana 

1 stunda 2,48 Piemēro 

 
2. Noteikt, ka maksa par pakalpojumu iemaksājama Alūksnes novada pašvaldības kontā. 



3. Lēmums stājas spēkā 01.10.2014. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 19.12.2013. lēmumu Nr.581 „Par 
maksas apstiprināšanu Alūksnes Mākslas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” 
(sēdes protokols Nr.22, 13.p.). 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                      A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.365 
 

Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 
apakšpunktu, Alūksnes novada domes 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.23/2011 
“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada profesionālās ievirzes un interešu 
izglītības iestādēs” 3.punktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 
12.punktu un Ministru kabineta 03.01.2013. noteikumu Nr.17 “Pievienotās vērtības nodokļa 
likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa 
maksāšanai un administrēšanai” 27.punktu, 28.punktu un 29.punkta 29.1.apakšpunktu, 

1. Apstiprināt  Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegto maksas 
pakalpojumu cenrādi (pielikums) sākot ar 2014./2015.mācību gadu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumu Nr.427 “Par 
Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas maksas pakalpojumiem” (sēdes 
protokols Nr.17, 31.p.) 
 

 
Domes priekšsēdētājs        A. DUKULIS 

  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/30.09/Sporta_skolas_maksas_pakalpojumi.pdf


Lēmums satur ierobežotas  
pieejamības informāciju 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.366 
 

Par atbrīvošanu no maksas par internāta izmantošanu 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 

 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām”  21.panta ievaddaļu, ņemot vērā Finanšu 
komitejas 17.09.2014. lēmumu (sēdes protokols Nr.12, 15punkts), 

 
Atbrīvot 2014./2015.mācību gadā no maksas par Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas sniegtajiem pakalpojumiem – maksas par gultas vietu internātā, šādus audzēkņus, 
kuru dzīvesvieta nav deklarēta Alūksnes novadā: 

1. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas audzēkni Albertu ŽAGARU, 
personas kods [..]; 

2. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas audzēkni Jāni ŽAGARU, personas 
kods [..]; 

3. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas audzēkni Loretu KORKUNOVU, 
personas kods [..]. 

 
 

Domes priekšsēdētājs        A. DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.367 
 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa 
programmā 2014. – 2016.gadam 

 
 Izskatot pašvaldības aģentūras „SPODRA” 08.09.2014. iesniegumu Nr.SPO/1-
5/14/25, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 09.09.2014. ar Nr.ANP/1-
42/14/3193, Alsviķu pagasta pārvaldes 09.09.2014. iesniegumu Nr.APP/1-5/14/60, kas 
saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 10.09.2014. ar Nr.ANP/1-33/14/3218, 
Veclaicenes pagasta pārvaldes 09.09.2014. iesniegumu Nr.VPP/1-5/14/55, kas saņemts un 
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 09.09.2014. ar Nr.ANP/1-33/14/3206, Ziemera pagasta 
pārvaldes 09.09.2014. iesniegumu Nr.ZIPP/1-5/14/65, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes 
novada pašvaldībā 09.09.2014. ar Nr.ANP/1-33/14/3207, 
 
 Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa programmā 
2014. – 2016.gadam šādus grozījumus: 

1. Alūksnes pilsētai: 
1.1.samazināt finanšu līdzekļus ielu ikdienas uzturēšanai par 400,00 EUR (četri 

simti euro un 00 centi); 
1.2.palielināt finanšu līdzekļus ceļu un ielu būvprojektēšanai par 400,00 EUR 

(četri simti euro un 00 centi). 
2. Alsviķu pagastam: 

2.1.samazināt finanšu līdzekļus autoceļu ikdienas uzturēšanai par 834,00 EUR 
(astoņi simti trīsdesmit četri euro un 00 centi); 

2.2.palielināt finanšu līdzekļus pārējiem izdevumiem par 834,00 EUR (astoņi simti 
trīsdesmit četri euro un 00 centi). 

3. Veclaicenes pagastam: 
3.1.samazināt finanšu līdzekļus autoceļu ikdienas uzturēšanai par 5346,00 EUR 

(pieci tūkstoši trīs simti četrdesmit seši euro un 00 centi); 
3.2.palielināt finanšu līdzekļus autoceļu periodiskajai uzturēšanai par 4176,00 

(četri tūkstoši viens simts septiņdesmit seši euro un 00 centi); 
3.3.palielināt finanšu līdzekļus pārējiem izdevumiem par 1170,00 EUR (viens 

tūkstotis viens simts septiņdesmit euro un 00 centi). 
4. Ziemera pagastam: 

4.1.samazināt finanšu līdzekļus autoceļu ikdienas uzturēšanai par 4265,00 EUR 
(četri tūkstoši divi sešdesmit pieci euro un 00 centi); 



4.2.palielināt finanšu līdzekļus autoceļu periodiskajai uzturēšanai par 3465,00 (trīs 
tūkstoši četri simti sešdesmit pieci euro un 00 centi); 

4.3.palielināt finanšu līdzekļus pārējiem izdevumiem par 800,00 EUR (astoņi simti 
euro un 00 centi). 
 

 
      Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.368 
 

Par līdzekļu izdalīšanu no Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda  
Rezerves fonda 

 
 Ņemot vērā Ministru kabineta  04.09.2014. rīkojumu Nr.477 “Par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un 
Alūksnes novada domes 09.07.2014. lēmumu Nr.257 “Par pašvaldības līdzfinansējuma 
nodrošināšanu ilglaicīgu nokrišņu radīto zaudējumu novēršanai”, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un 30.pantu, 
Alūksnes novada pašvaldības 21.01.2010. nolikuma Nr.1/2010 „Alūksnes novada pašvaldības 
autoceļu (ielu) fonda nolikums” 10.10.apakšpunktu, Alūksnes novada pašvaldības 
21.01.2010. noteikumu „Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas 
sadales un piešķiršanas kārtība” 9.2. un 9.3.apakšpunktu, 

Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda Rezerves fonda 
finansējumu 4727,00 EUR (četri tūkstoši septiņi simti divdesmit septiņi euro) apmērā 
pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai ilglaicīgu nokrišņu radīto zaudējumu novēršanai, 
tajā skaitā: 

N
r.p

.k
. 

Administratīva 
teritorija 

Autoceļa nosaukums Alūksnes novada 
pašvaldības 

autoceļu (ielu) 
fonda Rezerves 

fonda finansējums, 
EUR 

Izdevumus 
attiecināt uz 

valdības 
funkciju 

kodu 

1. Alsviķu pagasts  Alsviķu ciema iekšējie ceļi 633,00 045a02 
2. Alsviķu pagasts  Aizupītes 1921,00 045a02 
3. Jaunalūksnes pagasts Jaunzemi - Karitāni 1406,00 045a05 
4. Jaunlaicenes pagasts Jaunlaicene – Jānīši - Balti 446,00 045a07 
5. Veclaicenes pagasts Krustiņi - Palpierkalns 321,00 045a14 
 
 
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.369 
 

Par līdzekļu piešķiršanu pedagogu darba samaksas palielināšanai 
 

Ņemot vērā Ministru kabineta 28.09.2009. noteikumu Nr.836 “Pedagogu darba 
samaksas noteikumi” grozījumus par zemākās darba algas likmes palielināšanu, kas stājas 
spēkā 01.09.2014., un Finanšu komitejas 17.09.2014. lēmumu (sēdes protokols Nr.12, 
20.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, 
 
1. Lai nodrošinātu pedagogu, kas tiek finansēti no Alūksnes novada pašvaldības 

pamatbudžeta, darba samaksu atbilstoši normatīvo aktu prasībām laika periodā no 
2014.gada 1.septembra līdz 2014.gada 31.decembrim, piešķirt finansējumu atalgojumam 
7681,00 EUR (septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit viens euro) apmērā, tajā skaitā: 
1.1.Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis” 1594,00 EUR; 
1.2.Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Pienenīte” 1311,00 EUR; 
1.3.Strautiņu pirmsskolas izglītības iestādei “Zemenīte” 374,00 EUR; 
1.4.Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” 418,00 EUR; 
1.5.Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Pūcīte” 398,00 EUR; 
1.6.Bejas pamatskolai 92,00 EUR; 
1.7.Ilzenes pamatskolai 54,00 EUR; 
1.8.Pededzes pamatskolai 139,00 EUR; 
1.9.Mārkalnes pamatskolai 43,00 EUR; 
1.10. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolai 130,00 EUR; 
1.11. Liepnas vidusskolai 149,00 EUR; 
1.12. Mālupes pamatskolai 129,00 EUR; 
1.13. Jaunlaicenes pamatskolai 124,00 EUR; 
1.14. Ziemeru pamatskolai 22,00 EUR; 
1.15. Alūksnes novada vidusskola 22,00 EUR; 
1.16. Alūksnes Mākslas skolai 107,00 EUR; 
1.17. Alūksnes Mūzikas skolai  255,00 EUR; 
1.18. Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai 128,00 EUR; 
1.19. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai (pūtēju orķestris) 161,00 EUR; 
1.20. Izglītības pārvaldei (atbalsta personāls) 319,00 EUR; 
1.21. Izglītības pārvaldei (vides interešu programma “Mazpulki”) 102,00 EUR; 



1.22. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai 1610,00 EUR. 
 
2. Finansējumu nodrošināt veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2014.gadam 

apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda 098210 „Metodiskais 
darbs” uz attiecīgās iestādes valdības funkcijas kodu. 

 
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.370 
 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Mālupes 
pamatskolai 

 
Izskatot Mālupes pamatskolas 02.09.2014. iesniegumu Nr.MLPSK/1-25/14/31, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 02.09.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/3116, 
ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 17.09.2014. lēmumu (sēdes 

protokols Nr.12, 21.punkts), 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 
16.panta otro daļu un 30.pantu, 
 

1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem finansējumu 4161,00 EUR (četri tūkstoši viens simts sešdesmit viena 
euro) apmērā Mālupes pamatskolas sporta zāles fasādes vienkāršotās renovācijas 
neparedzētiem darbiem. 
 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 092280 valdības funkciju kodu – Mālupes 
pamatskola 
 

  
Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.371 
 

Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes Pilssalas estrādes jumta remontam 
 

 Izskatot Alūksnes pilsētas Tautas nama 11.09.2014. iesniegumu “Par Alūksnes 
Pilssalas estrādes jumta remontu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 11.09.2014. ar 
Nr.ANP/1-42/14/3240,  

ņemot vērā Alūksnes novada domes 24.07.2014. lēmumu Nr.273 “Par Alūksnes 
Pilssalas estrādes jumta remontu” un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 17.09.2014. 
lēmumu (sēdes protokols Nr.12, 22.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta 
pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 
30.pantu, 
 

1. Piešķirt finansējumu 10310,00 EUR (desmit tūkstoši trīs simti desmit euro) apmērā 
Alūksnes Pilssalas estrādes remontam. 
 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 
2014.gadam apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda 01721 
“Procentu maksājumi” uz valdības funkcijas kodu 082301 „Alūksnes pilsētas Tautas 
nams” par lēmuma 1.punktā minēto summu. 

 
 
Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.372 
 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu gājēju tilta izbūvei 
 

Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma “Tempļakalna ielas gājēju tilta 
izbūve” ar identifikācijas Nr.ANP2014/30 rezultātu un Alūksnes novada domes Finanšu 
komitejas 17.09.2014. lēmumu (sēdes protokols Nr.12, 23.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, 
 

1. Piešķirt papildus finansējumu Tempļakalna ielas gājēju tilta izbūvei, Alūksnē, 
Alūksnes novadā 111691,00 EUR (viens simts vienpadsmit tūkstoši seši simti 
deviņdesmit viena euro) apmērā. 

 
2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 

2014.gadam apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus uz valdības funkcijas kodu 
045112 „Alūksnes pilsētas satiksmes drošības pasākumi”: 
2.1. no valdības funkcijas koda 081106 “Pilssalas teritorijas labiekārtošanas projekti” 

103914,00 EUR, 
2.2. no valdības funkcijas koda 01721 „Procentu maksājumi” 7777,00 EUR. 

 
 

  Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.373 
 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  
veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai 

 
Izskatot  uz SIA „Alūksnes slimnīca” 10.09.2014. iesniegumu Nr.177, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 12.09.2014. ar Nr.ANP/1-40/14/3260, 
pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2. un 23.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un 
30.pantu, 

ar mērķi nodrošināt ambulatoro un stacionāro veselības aprūpes pieejamību un, ņemot 
vērā, ka SIA „Alūksnes slimnīca” ir vienīgā institūcija Alūksnes novadā, kura sniedz gan 
stacionāros, gan ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus  
 

1. Piešķirt SIA „Alūksnes slimnīca” finansējumu 2 (divu) rezidentu apmācībai ārstu 
traumatologa un ķirurga specialitātēs 2014.- 2019.gados. 

2. Līdzekļus piešķirt ar nosacījumu, ka SIA „Alūksnes slimnīca” apņemas viena mēneša 
laikā atmaksāt Alūksnes novada pašvaldības budžetā saņemtos līdzekļus, ja rezidents 
pārtrauc apmācību vai nenostrādā SIA „Alūksnes slimnīca” specialitātē vismaz 5 
(piecus) gadus pēc rezidentūras pabeigšanas. 

3. Alūksnes novada pašvaldības attiecīgā gada budžetā paredzēt līdzekļus lēmuma 
1.punkta izpildei. 

4. Izmaksas veikt pa semestriem ar nosacījumu, ka rezidentam ir atteikts valsts 
finansējums. 

5. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem par 2014./2015. mācību gada pirmo semestri  lēmuma izpildei 
nepieciešamo finansējumu 2950,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro) 
apmērā, izdevumus attiecinot uz 07310 valdības funkciju kodu “SIA “Alūksnes 
slimnīca” pakalpojumi”. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 

 
  



Lēmums satur ierobežotas  
pieejamības informāciju 
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LĒMUMS Nr.374 
 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu” 
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LĒMUMS Nr.375 
 

Par saistošo noteikumu Nr.22/2014 
„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.22/2014 „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 
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LĒMUMS Nr.376 
 

Par līdzekļu izdalīšanu Alūksnes pilsdrupu konservācijai un restaurācijai 
no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem  

 
Ņemot vērā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kultūras pieminekļu 

izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas ietvaros piešķirto finansējumu,  Alūksnes 
novada pašvaldības iepirkuma „Alūksnes pilsdrupu konservācija un restaurācija” 
(identifikācijas Nr.ANP2014/34) rezultātu,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada 
pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr.4/2010 „Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas 
procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada administratīvajām teritorijām” 1.2.punktu,  
 

1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem daļēju finansējumu Alūksnes 
pilsdrupu konservācijai un restaurācijai 26210,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši divi 
simti desmit euro) apmērā. 

 
2.  Minētos izdevumus attiecināt uz 082917  valdības funkciju kodu – Arheoloģijas 

izpētes un pilsdrupu konservācijas un restaurācijas pasākumi. 
 
 
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

  



Lēmuma projekts satur ierobežotas  
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LĒMUMS IZSKATĪTS SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ 
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LĒMUMS Nr.378 
 

LĒMUMS IZSKATĪTS SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ 
  



Lēmums satur ierobežotas 
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LĒMUMS Nr.379 
 

LĒMUMS IZSKATĪTS SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ 
 


