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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 

 

2015.gada 29.oktobrī                                        sēdes protokols Nr.17, 1.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.327 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zagorje 8”,  

Pededzes  pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..] 

 

Izskatot SIA „METRUM”, reģistrācijas Nr.40003388748, 02.10.2015. iesniegumu, ar 

lūgumu Alūksnes novada domei apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas izstrādāto zemes 

ierīcības projektu zemes īpašumam “Zagorje 8”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra 

numurs [..], kas saņemts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 06.10.2015. un reģistrēts ar 

Nr.ANP/1-40/15/3880, Alūksnes novada dome konstatē, ka: 

 Alūksnes novada pašvaldība ir  saņēmusi nekustamā īpašuma „Zagorje 8”, Pededzes 

pagastā, Alūksnes novadā īpašnieces [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [..], 

Alūksne, Alūksnes novads, 16.07.2015. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības 

kancelejā 16.07.2015. ar Nr. ANP/1−24/15/541, ar lūgumu atļaut izstrādāt  zemes ierīcības 

projektu zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], sadalei un izsniegt nosacījumus tā 

izstrādei.  Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 24.07.2015. lēmumā Nr.ZK/1-

8.11/15/135 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Zagorje 8”, Pededzes 

pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. [..], sadalei” noteikts, ka zemes vienības sadalei 

nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu; 

 īpašumā “Zagorje 8”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, paliekošo zemes gabalu 

šķērso pašvaldības autoceļš, kas 1994.gada robežu plānā atzīmēts kā “cits zemes lietojums” 

un izstrādātajā zemes ierīcības projektā  minētais zemes gabals sadalās gabalos Nr.1- 12,3 ha 

platībā un Nr.2 - 3,3 ha platībā.  

 Zemes ierīcības projektu izstrādājusi sertificēta zemes ierīkotāja Daiga EGLĪTE 

(sertifikāta Nr.AA000000081). 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa 

noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un zemes komisijas 

24.07.2015. lēmuma Nr.ZK/1-8.11/15/135 nosacījumiem. 

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

ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 

14.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 31.2.punktu,  Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 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 

2009.gada 19.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada 

teritorijas plānojumu” un to 11.punktā apstiprināto Pededzes pagasta  teritorijas plānojumu,  

 

1.  Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Daigas EGLĪTES (sertifikāta 

Nr.AA000000081) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Zagorje 8”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..]. 

2. Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], „Zagorje 8”, Pededzes 

pagastā, Alūksnes novadā sadali: 

2.1. atdalot neapbūvētu zemes gabalu Nr.3 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 

grafisko pielikumu) 7,4 ha platībā, veidot jaunu īpašumu un piešķirt tam 

nosaukumu  „Kalni”;  

2.2. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.3 (saskaņā ar zemes ierīcības 

projekta grafisko pielikumu) 7,4 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

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

2.3. īpašumā ar nosaukumu „Zagorje 8”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, 

kadastra Nr. [..], paliekošajiem projektētajiem zemes gabaliem: 

2.3.1.  Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) 12,3 ha 

platībā noteikt  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.3.2. zemes gabalam Nr.1 un uz tā esošajām ēkām saglabāt adresi: “Zagorje 8”, 

Zagorje, Pededzes pagasts, Alūksnes novads; 

2.3.3. zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko 

pielikumu) 3,3, ha platībā noteikt  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 

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

 

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 

 

2015.gada 29.oktobrī                                        sēdes protokols Nr.17, 2.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.328 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lielliepas”,  

Mārkalnes  pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..] 

 

Izskatot SIA „METRUM”, vienotais reģistrācijas Nr.40003388748, 12.10.2015. 

iesniegumu Nr.516/a/44-2015, ar lūgumu Alūksnes novada domei apstiprināt izstrādāto 

zemes ierīcības projektu īpašumam „Lielliepas”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, 

kadastra numurs [..], kas saņemts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 12.10.2015. un 

reģistrēts ar Nr.ANP/1-40/15/3980, Alūksnes novada dome konstatē, ka: 

Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi nekustamā īpašuma “Lielliepas”, Mārkalnes 

pagastā, Alūksnes novadā kopīpašnieku [..], personas kods [..],  deklarētā dzīvesvieta [..], 

Alūksnes novads un [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [..], Gulbenes novads, 

12.08.2015. iesniegumu (reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 12.08.2015. ar 

Nr. ANP/1−24/15/601) ar lūgumu atļaut izstrādāt  zemes ierīcības projektu un izsniegt 

nosacījumus tā izstrādei.  

   Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 21.08.2015. lēmumā Nr. ZK/1-

8.11/15/146 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Lielliepas”, 

Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. [..], sadalei” noteikts, ka zemes vienības 

sadalei nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

 Zemes ierīcības projektu izstrādājusi sertificēta zemes ierīkotāja Sarmīte ALEKSE 

(sertifikāta Nr.BA- 480). 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa 

noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un zemes komisijas 

21.08.2015. lēmumam Nr. ZK/1-8.11/15/146 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā 

īpašuma „Lielliepas”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. [..], sadalei” 

nosacījumiem. 

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

ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 

14.punktu un 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31.2.punktu,  Ministru kabineta 

2006.gada 20.jūnija 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 2009.gada 19.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 „Par 

Alūksnes novada teritorijas plānojumu” un to 10.punktā apstiprināto Mārkalnes pagasta  

teritorijas plānojumu,  

 

1.  Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Sarmītes ALEKSES (sertifikāta Nr. BA-

480) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lielliepas”, 

Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..]. 

2. Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], „Lielliepas”, Mārkalnes 

pagastā, Alūksnes novadā sadali: 

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

grafisko pielikumu) 16,2 ha platībā, veidot jaunu īpašumu un piešķirt tam 

nosaukumu  „Jaunliepas”;  

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

projekta grafisko pielikumu) 16,2 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā    darbība ir mežsaimniecība (kods 

0201);  

2.3. īpašumā ar nosaukumu „Lielliepas”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, 

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

projekta grafisko pielikumu) 20,2 ha platībā noteikt  nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods 0201). Zemes gabalam un uz tā esošai ēkai ar kadastra 

apzīmējumu [..] piešķirt adresi „Lielliepas”, Mārkalnes pagasts, Alūksnes 

novads, LV – 4351; 

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 (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 

 

2015.gada 29.oktobrī                                        sēdes protokols Nr.17, 3.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.329 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  

Rūpniecības iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..] 

 

Izskatot SIA „METRUM”, reģistrācijas Nr.40003388748, 29.09.2015. iesniegumu, ar 

lūgumu Alūksnes novada domei apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas izstrādāto zemes 

ierīcības projektu zemes īpašumam Rūpniecības iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra 

numurs [..] (turpmāk tekstā – Rūpniecības iela 3),  kas saņemts Alūksnes novada pašvaldības 

kancelejā 30.09.2015. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-40/15/3781, Alūksnes novada dome 

konstatē, ka: 

Saskaņā ar 2015.gada 8.jūlija noslēgto pilnvarojuma līgumu Nr.ANP/1-45.1/15/243 

starp Alūksnes novada pašvaldību (Pilnvarnieks) un Alūksnes evaņģēliski luterisko draudzi 

(Pilnvarotājs), Pilnvarnieks apņemas Pilnvarotāja vārdā veikt nekustamā īpašuma  - 

Rūpniecības  ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra Nr. [..], sadalīšanu;  

Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 24.07.2015. lēmumā Nr.ZK/1-

8.11/15/140 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā  3, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra Nr. [..], sadalei” noteikts, ka īpašumam Rūpniecības ielā 

3 nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, atdalot no zemes vienības, ar kadastra 

apzīmējumu [..], neapbūvētu zemes gabalu aptuveni 1,3 ha platībā; 

Zemes ierīcības projektu  izstrādājusi sertificēta zemes ierīkotāja Daiga EGLĪTE 

(sertifikāta Nr.AA000000081). 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa 

noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un zemes komisijas 

24.07.2015. lēmumam Nr. ZK/1-8.11/15/140 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā 

īpašuma Rūpniecības ielā  3, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra Nr. [..], sadalei”. 

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

ierīcības likuma 19.panta otro daļu,   Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31.punktu,  Ministru kabineta 2006.gada 

20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 6., 16.1. un 26.1.punktu, 

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 



noteikumi” 2.10. punktu, Alūksnes novada domes 2009.gada 19.novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas plānojumu” un to 15.punktā 

apstiprināto Alūksnes pilsētas  teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.6.2. un 6.8.1. 

punktu, 

  

1.  Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Daigas EGLĪTES izstrādāto zemes 

ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Rūpniecības ielā 3. 

2. Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], Rūpniecības ielā 3, 

Alūksnē, Alūksnes novadā sadali: 

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

grafisko pielikumu) 13000 m² platībā, veidot jaunu īpašumu ar 

nosaukumu/adresi Rūpniecības iela 1A, Alūksne, Alūksnes novads; 

2.2. zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko 

pielikumu) 13000 m² platībā piešķirt adresi Rūpniecības iela 1A, Alūksne, 

Alūksnes novads; 

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

projekta grafisko pielikumu) 13000m² platībā nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001); 

2.4. īpašumā Rūpniecības iela 3, paliekošajam projektējamam zemes gabalam  

Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) 66332 m² 

platībā noteikt šādus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus – neapgūta 

rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001) 15588 m² platībā, 

rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001) 42457m² platībā,  

komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 8049m² platībā un ar 

maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas 

produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, 

ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201) 238m² 

platībā;       

2.5. zemesgabalam Nr.1 saglabāt adresi: Rūpniecības iela 3, Alūksne, Alūksnes 

novads, LV – 4301; 

2.6. uz zemes gabala Nr.1 esošajām ēkām saglabāt adreses: 

2.6.1. ar kadastra apzīmējumu [..] – Rūpniecības  iela 3, Alūksne, Alūksnes 

novads; 

2.6.2. ar kadastra apzīmējumu [..] – Rūpniecības iela 3A, Alūksne, 

Alūksnes novads; 

2.6.3. ar kadastra apzīmējumu [..] – Rūpniecības iela 3B, Alūksne, 

Alūksnes novads, 

2.6.4. ar kadastra apzīmējumu [..] – Rūpniecības iela 7B, Alūksne, 

Alūksnes novads; 

 2.7.  būves ar kadastra apzīmējumiem [..],[..],[..] dabā neeksistē, tādēļ likvidēt 

būvēm adresi Rūpniecības iela 1A, Alūksne, Alūksnes novads. 

2.8. Zemesgabalu platības var tikt precizētas normatīvos aktos noteiktā apjomā - 

kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 

 

    

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 

 

2015.gada 29.oktobrī                                        sēdes protokols Nr.17, 4.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.330 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  

„Sīļulauza”,  Mārkalnes  pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

[..]  

 

Izskatot SIA „METRUM” 08.10.2015. iesniegumu Nr.516/a/44-2015, ar lūgumu 

Alūksnes novada domei apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu īpašumam „Sīļulauza”, 

Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..], kas saņemts Alūksnes novada 

pašvaldības kancelejā 14.10.2015. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-40/15/3980, Alūksnes novada 

dome konstatē, ka: 

Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi nekustamā īpašuma “Sīļulauza”, Mārkalnes 

pagastā, Alūksnes novadā īpašnieces - sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MEŽUSILI”,  

reģistrācijas Nr.44103061211, juridiskā adrese „Aizupītes 10”, Aizupītes, Alsviķu pagasts, 

Alūksnes novads, 06.07.2015.  iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 

06.07.2015. ar Nr.ANP/1-24/15/157, par nekustamā īpašuma sadali. 

   Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 08.07.2015. lēmumā Nr.ZK/1-

8.11/15/129 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Sīļulauza”, Mārkalnes 

pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. [..], sadalei” noteikts, ka zemes vienības sadalei 

nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

 Zemes ierīcības projektu izstrādājusi sertificēta zemes ierīkotāja Daiga EGLĪTE 

(sertifikāta Nr.AA000000081). 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa 

noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un zemes komisijas 

08.07.2015. lēmuma Nr. ZK/1-8.11/15/129 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā 

īpašuma „Sīļulauza”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. [..], sadalei” 

nosacījumiem. 

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

ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 

14.punktu un 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31.2.punktu,  Ministru kabineta 

2006.gada 20.jūnija 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 2009.gada 19.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 „Par 

Alūksnes novada teritorijas plānojumu” un to 10.punktā apstiprināto Mārkalnes pagasta  

teritorijas plānojumu,  

 

1.  Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Daigas EGLĪTES (sertifikāta 

Nr.AA000000081) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Sīļulauza”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..]. 

2. Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], „Sīļulauza”, Mārkalnes 

pagastā, Alūksnes novadā sadali: 

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

grafisko pielikumu) 10,6 ha platībā, veidot jaunu īpašumu un piešķirt tam 

nosaukumu  „Tīrumbrieži”;  

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

projekta grafisko pielikumu) 10,6ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

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

2.3. īpašumā ar nosaukumu „Sīļulauza”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, 

kadastra Nr. [..], paliekošajam projektētajam zemes gabalam  Nr.1 (saskaņā ar 

zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) 7,2 ha platībā noteikt  nekustamā 

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

mežsaimniecība (kods 0201);  

2.4. projektēto zemesgabalu platības un apgrūtinājumu platības var tikt 

precizētas normatīvos aktos noteiktā apjomā - kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 

 

           Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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2015.gada 29.oktobrī                                        sēdes protokols Nr.17, 5.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.331 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3601 025 4019  Zemgales ielā 20,  Alūksnē, Alūksnes novadā ½ domājamās daļas 

atsavināšanu   

 

 Izskatot [..] pilnvarotās personas [..] 10.09.2015. iesniegumu par zemesgabala 

Zemgales ielā 20, Alūksnē, Alūksnes novadā ½ domājamās daļas atsavināšanu, kas 

29.09.2015. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā  un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/15/736, 

pamatojoties uz  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu 

Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,  

1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda un sagatavot 

atsavināšanai ½ domājamo daļu nekustamā īpašuma Zemgales ielā 20, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, zemes vienības  kadastra apzīmējums  3601 025 4019. Uz zemes 

vienības atrodas [..] piederoša ½ domājamā daļa mājīpašuma. 

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar  zemesgabala ½ domājamās daļas 

īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības 

vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienības 

atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa pabeigšanas, 

minētos izdevumus  ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – apbūvētas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 025 4019, Zemgales ielā 20, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, ½ domājamo daļu, pārdodot par brīvu cenu personas 

mantiniekam, kuram Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes 

lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu.  

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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2015.gada 29.oktobrī                                        sēdes protokols Nr.17, 6.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.332 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības 

kadastra apzīmējumu 3644 004 0219 Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Izskatot SIA “GAUJA AGRO” valdes locekļa Gata DEKŠŅA 10.10.2015. iesniegumu 

par zemesgabala atsavināšanu, kas 12.10.2015. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un 

reģistrēts ar Nr.ANP/1-24/15/3995, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 1.punktu, 

5.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, un,  

 ņemot vērā  Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta pārvaldes 14.10.2015. 

atzinumu Nr.ASPP/1-5/15/65, 

 

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldībai 

piekritīgu zemes starpgabalu  ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3644 004 

0219, Annas pagastā, Alūksnes novadā.  

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi, 

zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 

starpgabalagabala atsavināšanas ierosinātājs SIA “GAUJA AGRO”. Pēc 

zemesgabala atsavināšanas procesa pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt 

ierosinātāja zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā, bet, ja zemesgabals 

tiek atsavināts citām personām, pēc rēķinu iesniegšanas, atmaksāt zemes 

starpgabala atsavināšanas  izdevumus ierosinātājam.  

3. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē par brīvu cenu noteiktam personu lokam, 

Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes starpgabalu, Annas 

pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 3644 004 0219. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs       A.DUKULIS 
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2015.gada 29.oktobrī                                        sēdes protokols Nr.17, 7.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.333 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3601 039 2331  Gravu ielā 10,  Alūksnē, Alūksnes novadā,  atsavināšanu 

 

 Izskatot [..] 14.10.2015. iesniegumu par zemesgabala Gravu ielā 10, Alūksnē, 

Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 14.10.2015. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā  un 

reģistrēts ar Nr.ANP/1-24/15/781, pamatojoties uz  Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, Ministru 

kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 

38.punktu,  

 

1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda un sagatavot 

atsavināšanai nekustamā īpašuma Gravu iela 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, 

kadastra Nr. 3601 039 2331 sastāvā esošo, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3601 039 2331.  Uz zemes vienības atrodas 

[..] piederošas ēkas (būves). 

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi,  

zemesgabala īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 

vienības atsavināšanas ierosinātāja [..]. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa 

pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas 

samaksā.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 3601 039 2331, Gravu ielā 10, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, pārdodot par brīvu cenu uz zemes vienības esošo, zemesgrāmatā ierakstītu 

ēku (būvju) īpašniekam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       A.DUKULIS 
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2015.gada 29.oktobrī                                        sēdes protokols Nr.17, 8.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.334 

 

Par cirsmas “ Pabērzi”,  Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā,  atsavināšanu 

 

 Izskatot pašvaldības aģentūras “Spodra” direktora G.KOZILĀNA 15.10.2015. 

iesniegumu par cirsmas atsavināšanu izsolē, kas 16.10.2015. saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā  un reģistrēts ar Nr.ANP/1-42/15/4131, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 19.punktu,  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

otro daļu 4.punkta 2.daļu, 6.panta otro daļu, 8.panta ceturto un piekto daļu, daļu,  

 

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu - cirsmu kailcirti 

(platība 5,0 ha, 1.kvartāla nogabali 4. un 6., pārdodamais apjoms 1306,50m³) 

īpašumā “Pabērzi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3642 

001 0009, (turpmāk tekstā - cirsma), pārdodot to izsolē. 

2. Uzdot  Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt 

atsavināmās kustamās mantas - cirsmas novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus 

un rīkot izsoli. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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2015.gada 29.oktobrī                                        sēdes protokols Nr.17, 9.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.335 

 

Par Jaunalūksnes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas lēmuma atcelšanu 

Konstatējot, ka [..] (pirms laulībām [..]), personas kods [..], nav veikusi samaksu par 

privatizācijas objektu – viendzīvokļa māju [..], Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes 

novadā, atbilstoši 2006.gada 27.septembra līgumam un tā 2010. gada 4.augusta, 2012. gada 

9.augusta, 2013.gada 2.jūlija grozījumiem,  

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas likuma 45.panta 

astoto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru kabineta 

2014.gada 5.augusta noteikumu Nr.445 “Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo 

māju privatizācijas objektiem” 30., 31.punktu, 

 

1. Atcelt Jaunalūksnes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2006.gada 26.jūlija 

lēmumu Nr.1 par pirkuma līguma slēgšanu ar [..] (pirms laulībām [..]), personas kods 

[..], par privatizācijas objektu – viendzīvokļa māju “[..], Kolberģī, Jaunalūksnes 

pagastā, Alūksnes novadā un uz tā pamata 2006.gada 27. septembrī noslēgto pirkuma 

līgumu un līgumu par privatizācijas objekta ieķīlāšanu. 

2. Atmaksāt [..] (pirms laulībām [..]), personas kods [..], samaksāto privatizācijas 

objekta pirkuma maksas daļu 71,78 sertifikātus. 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu [..] šo lēmumu var 

pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, 

Valmierā, LV-4320) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 10.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.336 

 

Par bezmantinieka mantas “Internāts - 1” pārņemšanu Alūksnes novada pašvaldības 

īpašumā 

 

Izskatot Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.87 zvērināta tiesu izpildītāja Gunas Dangas 

07.10.2015. paziņojumu Nr.12613/087/2015-NOS “Par bezmantinieka mantojuma lietas 

ievešanu”, kas reģistrēts Pededzes pagasta pārvaldē 12.10.2015. ar Nr.PPP/1-6/15/55, ar 

piedāvājumu lūgt nekustamā īpašuma “Internāts-1”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, 

kadastra Nr.36802 900 0006  novērtēšanu un izsoles rīkošanu, Alūksnes novada dome 

konstatē, ka:  

1. Nekustamais īpašums “Internāts-1”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra 

numurs 3680 900 0006, nostiprināts Pededzes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.163 1, sastāv no dzīvokļa īpašuma 494/2876 domājamās kopīpašuma daļas no 

daudzdzīvokļu mājas.  

2. Pamatojoties uz Vidzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Mārītes Ratenieces 

16.09.2014. aktu Nr.2311 “Par mantojuma lietas izbeigšanu”, par bezmantinieka 

mantu atzītais nekustamais īpašums “Internāts-1”, Pededzes pagastā, Alūksnes 

novadā, kadastra Nr.3644 002 0046, ir ņemts valsts uzskaitē. 

3. Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo 

un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī 

veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, turklāt likuma 21.pants nosaka, ka tikai 

dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu īpašumā. Šī paša likuma  

15.panta pirmās daļas 5.punktā ir noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir  

rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 

jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un 

pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.). 

Pieņemot lēmumu, Alūksnes novada dome ņem vērā Alūksnes novada pašvaldības 

Pededzes pagasta pārvaldes ierosinājumu, par to, ka dzīvoklis nepieciešams pašvaldības 

funkciju veikšanai. 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daļu, 



1. Iegūt Alūksnes novada pašvaldības īpašumā par bezmantinieka mantu atzīto 

nekustamo īpašumu – dzīvokli “Internāts-1”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, 

kadastra numurs 3680 900 0006. 

2. Finansējumu 584,00 EUR apmērā nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības 

pamatbudžeta 2015.gada apstiprinātā finansējuma ietvaros no valdības funkciju koda 

066007 “Alūksnes novada pašvaldības pirmpirkuma tiesības. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 11.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.337 

 

Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 2009.gada 20.augusta lēmumā Nr.102  

 „Par Alūksnes novada domes autonomo funkciju realizēšanu” 

   

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

4.daļu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1 

panta pirmo un otro daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro prim, trešo, ceturto prim un astoto 

daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 8.punktu, Ministru 

kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 4.punktu, Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumu Nr.384 „Adresācijas 

noteikumi” 8.punktu,  

 

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 2009.gada 20.augusta lēmumā Nr.102 „Par 

Alūksnes novada domes autonomo funkciju realizēšanu” un turpmāk: 

1.1. papildināt lēmumu ar 1.9.punktu šādā redakcijā: 

“1.9. ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzība, 

tajā skaitā – personu iesniegumu izskatīšana un lēmumu par piekrišanu vai atteikumu 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegūšanai īpašumā pieņemšana”; 

1.2. papildināt lēmumu ar 1.10.punktu šādā redakcijā: 

“1.10. zemes ierīcības projektu apstiprināšana”. 

2. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Alūksnes novada domes 

2014.gada 27.novembra lēmums Nr.415 „Par darījumu ar lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi izskatīšanu”. 

 

Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 12.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.338 

 

Par Alūksnes pilsētas grants seguma ielām  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot 

vērā Tautsaimniecības komitejas 19.10.2015. lēmumu (protokola Nr.12, 13.p.), 

 

1. 2016.gadā plānot šādus Alūksnes pilsētas grants seguma ielu remontdarbus: 

1.1.Kārklu ielā, veicot apauguma noņemšanu, esošā asfalta seguma salabošanu, esošās 

grunts izrakšanu, pamatnes ierīkošanu, gultnes veidošanu nobrauktuvēm un 

iebrauktuvēm, slēgtās lietus kanalizācijas sistēmas izbūvi, grāvja tīrīšanu, virmsas 

apstrādi, izmantojot nofrēzēto asfaltu, ieklāto virsmu apstrādājot ar bitumena 

emulsiju un šķembām, ūdensvada un kanalizācijas aku vāku nomaiņu, 

apgaismojuma tīklu izbūvi, kanalizācijas posma pārbūvi; 

1.2.Tempļakalna ielā, veicot apauguma noņemšanu, esošās grunts izrakšanu, pamatnes 

ierīkošanu, gultnes veidošanu nobrauktuvēm un iebrauktuvēm, slēgtās lietus 

kanalizācijas sistēmas izbūvi, grāvja tīrīšanu, virmsas apstrādi, izmantojot 

nofrēzēto asfaltu, ieklāto virsmu apstrādājot ar bitumena emulsiju un šķembām, 

ūdensvada un kanalizācijas aku vāku nomaiņu; 

1.3.ceļā gar Alūksnes ezeru (no Tempļakalna ielas līdz Miera ielai), veicot elektrības 

kabeļa ieguldīšanu, apauguma noņemšanu, grāvju pārtīrīšanu un rakšanu, 

caurtekas izbūvi, nomaļu labiekārtošanu, grants seguma izbūvi. 

 

2. Remontdarbus realizēt 2016.gada budžetā šim mērķim paredzētajā apjomā. 

 

 

  Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 13.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.339 

 

Par Alūksnes novada ģeodēzisko tīklu 

 Alūksnes novada pašvaldības Dome, izskatot SIA “Alūksnes projekti” 2015.gada 

20.aprīlī iesniegto atzinumu “Vietējā ģeodēziskā tīkla izvērtēšana Alūksnes pilsētā” 

(pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldību un SIA “Alūksnes projekti” 2014.gada 

2.oktobrī noslēgto līgumu  Nr. ANP/1-45/14/343), konstatē: 

1. Alūksnes novada teritorijā ir saglabājušies un izmantojami vietējā tīkla 

pilnveidošanai 55% jeb 114 punkti no kopējā apjoma, bet ar neprecīzām 

koordinātām un augstumiem. Daļa līdzās esošo punktu vairs nav izmantojami, jo 

starp tiem ir zudusi savstarpējā redzamība apbūves vai veģetācijas dēļ. 

2. Pilnvērtīgam topogrāfiskajam mērījumam, lai izvairītos no lielajām augstuma 

atzīmju kļūdām, ir nepieciešams vienots ģeodēziskais tīkls, kurš atbilstu 

normatīvos noteiktajām precizitātes prasībām un kuru, veicot ģeodēziskos darbus, 

būtu pienākums izmantot. 

3. Pēc SIA “Alūksnes projekti” veiktajiem vietējā ģeodēziskā tīkla punktu 

kontrolmērījumiem un sagatavotā pētījuma, secināms, ka Alūksnes novada 

vietējais ģeodēziskais tīkls neatbilst Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija 

noteikumu Nr.497 “Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumu” 4. punkta prasībām, 

vietējais tīkls ģeodēzisko darbu veikšanai nav izmantojams un jāveic tā 

pārmērīšana, piesaistot valsts ģeodēziskajam tīklam. 

4. Vietējā ģeodēziskā tīkla atbalstpunkti ikdienā nepieciešami būvniecībai, zemes 

kadastrālajai uzmērīšanai, nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas nodrošināšanai, augstas detalizācijas topogrāfisko datu iegūšanai un citu 

ģeodēzisko vai kartogrāfisko darbu izpildei, administratīvās teritorijas attīstībai. 

 

Ņemot vērā iepriekšminēto un, saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija 

noteikumu Nr.497 “Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” 3., 5.punktu un 17.punkta 

17.1.apakšpunktu,  

 

1. Izstrādāt detalizētu vietējā ģeodēziskā tīkla punktu pilnveidošanas aprakstu, un to 

realizēt sistemātiski. 

2. Nepieciešamības gadījumā, veikt vietējā ģeodēziskā tīkla punktu remontu un 

jaunu punktu ierīkošanu. 



3. Veikt atjaunoto Alūksnes novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu mērīšanu un 

izstrādāt detalizētu pilnveidošanas aprakstu. 
 

  Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 14.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.340 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

 

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

„Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo, trešo un ceturto daļām,   

 

1. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „A&E PLUS”,  reģistrācijas 

Nr.43203003742, likvidēta ar 2014.gada 15.janvāri, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamiem īpašumiem: 

„Rūcēji”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3668 015 0060, par 

zemi 399,19 EUR (trīs simti deviņdesmit deviņi euro, 19 centi), tajā skaitā 

nokavējuma nauda 206,57 EUR; 

„Zāsiki”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3668 005 0028, par 

zemi 135,49 EUR (viens simts trīsdesmit pieci euro, 49 centi), tajā skaitā nokavējuma 

nauda 69,27 EUR; 

„Mežirbes”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3652 001 0103, par 

zemi 83,06 EUR (astoņdesmit trīs euro, 6 centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 

41,53 EUR; 

„Kukuļkalns”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3642 009 0212, 

par zemi 0,34 EUR (nulle euro, 34 centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 0,17 EUR; 

„Ignašas 3”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3642 002 0208, par 

zemi 115,73 EUR (viens simts piecpadsmit euro, 73 centi), tajā skaitā nokavējuma 

nauda 53,39 EUR. 

2. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „HANSA SILVESTERS”,  reģistrācijas 

Nr.40003536150, likvidēta ar 2015.gada 12.jūniju, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamo īpašumu „Kromuļi”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, 

kadastra numurs 3674 001 0023, par zemi 43,09 EUR (četrdesmit trīs euro, 9 centi), 

tajā skaitā nokavējuma nauda 19,63 EUR; 

3. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KNŠ”,  reģistrācijas Nr.44103039687, 

likvidēta ar 2009.gada 22.aprīli, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 

īpašumu Torņa ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 034 5702, par 

zemi 6,48 EUR (seši euro, 48 centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 3,24 EUR  par 

ēkām un būvēm 41,66 EUR (četrdesmit viens euro, 66 centi), tajā skaitā nokavējuma 

nauda 20,83 EUR; 



4. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „CMP SERVISS”,  reģistrācijas 

Nr.44103029903, likvidēta ar 2012.gada 13.decembri, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamo īpašumu Helēnas ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra 

numurs 3601 004 1723, par zemi 136,68 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, 68 

centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 67,26 EUR,  par ēkām un būvēm 7,62 EUR 

(septiņi euro, 62 centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 3,62 EUR; 

5. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „4 RC”,  reģistrācijas Nr.44103030211, 

likvidēta ar 2015.gada 14.jūliju, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 

īpašumu Tālavas ielā 19, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 024 3847, 

par zemi 282,88 EUR (divi simti astoņdesmit divi euro, 88 centi), tajā skaitā 

nokavējuma nauda 139,95 EUR,  par ēkām un būvēm 754,67 EUR (septiņi simti 

piecdesmit četri euro 67 centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 373,53 EUR; 

6. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mežam un dārzam”,  reģistrācijas 

Nr.40003359043, likvidēta ar 2014.gada 1.aprīli, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

par nomas zemi Pils ielā 48, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 014 

2508, 670,00 EUR (seši simti septiņdesmit euro), tajā skaitā nokavējuma nauda 

103,81 EUR; 

7. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „FOTO SERVISA CENTRS”,  reģistrācijas 

Nr. 43202003247, likvidēta ar 2014.gada 7.oktobri, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamiem īpašumiem Tirgotāju ielā 18, Alūksnē, Alūksnes novadā, 

kadastra numurs 3601 009 3503, par 184/2465 domājamām daļām no zemes 

kopīpašuma 44,02 EUR (četrdesmit četri euro, 2 centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 

5,58 EUR,  par ēkām un būvēm Dārza ielā 8D, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra 

numurs 3601 509 3505, 537,10 EUR (pieci simti trīsdesmit septiņi euro, 10 centi), tajā 

skaitā nokavējuma nauda 205,34 EUR; 

8. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JŪS un MĒS”,  reģistrācijas 

Nr.40003815518, likvidēta ar 2015.gada 24.jūliju, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

par nekustamo īpašumu Pils ielā 21A, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

3601 015 2608, par zemi 159,80 EUR (viens simts piecdesmit deviņi euro, 80 centi), 

tajā skaitā nokavējuma nauda 57,87 EUR,  par ēkām un būvēm 2310,06 EUR (divi 

tūkstoši trīs simti desmit euro, 6 centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 799,94 EUR; 

9. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību “TRANS IGO”, reģistrācijas 

Nr.40003467041,  likvidēta ar 2012.gada 17.augustu, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamo īpašumu “Cināji 1”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, 

kadastra numurs 3696 008 0035, par zemi 152,65 EUR (viens simts piecdesmit divi 

euro, 65 centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 73,79 EUR; 

10. Dzēst Alūksnes pilsētas Raivja Salaka individuālā uzņēmuma „TALLARS”,  

reģistrācijas Nr. 43202005426, likvidēta ar 2010.gada 18.februāri, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par nekustamo īpašumu Ojāra Vācieša ielā 2B, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, kadastra numurs 3601 015 2766, par zemi 246,38 EUR (divi simti četrdesmit 

seši euro, 38 centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 123,19 EUR,  par ēkām un būvēm 

192,04 EUR (viens simts deviņdesmit divi euro, 4 centi), tajā skaitā nokavējuma 

nauda 96,02 EUR, par nomas zemi Ojāra Vācieša ielā 2D, Alūksnē, Alūksnes novadā 

kadastra numurs 3601 015 2714, 161,84 EUR (viens simts sešdesmit viens euro, 84 

centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 80,92 EUR; 

11. Dzēst Raivja SALAKA, personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

nekustamo īpašumu Ojāra Vācieša ielā 2B, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra 

numurs 3601 015 2766, par zemi 114,88 EUR (viens simts četrpadsmit euro, 88 

centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 22,36 EUR,  par ēkām un būvēm 60,58 EUR 

(sešdesmit euro, 58 centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 11,74 EUR,  pamatojums – 

Alūksnes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2015.gada 8.janvāra lēmums lietā 

Nr.C42000314 par īpašuma paturēšanu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu; 



12. Dzēst Alda OSTROVSKA, personas kods [..], miris 2002.gada 9.decembrī, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par pašvaldībai piekritīgo zemes lietojumu Strazdu ielā 1, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 039 6145, 27,65 EUR (divdesmit 

septiņi euro, 65 centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 12,72 EUR; 

13. Dzēst Ilonas SALMIŅAS, personas kods [..], mirusi 2003.gada 3.augustā, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par zemi Ošu ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra 

numurs 3601 001 0422, 324,37 EUR (trīs simti divdesmit četri euro, 37 centi), tajā 

skaitā nokavējuma nauda 162,19 EUR; 

14. Dzēst Olgas BUTLER, dzimusi 1914.gada 19.novembrī,  mirusi 2006.gada 17.maijā, 

mantojumam, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par mājokli Jāņkalna ielā 25, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, būves kadastra apzīmējums 36010223435001, 54,21 EUR 

(piecdesmit četri euro, 21 centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 16,04 EUR. 

Mantojums atzīts par bezmantinieku mantu un piekrīt valstij. 

15. Dzēst Jāņa KRASTIŅA, personas kods [..], miris 1999.gada 12.augustā, mantojumam 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu “Jaunermiķi 1”, 

Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3664 004 0041, par zemi 

373,07 EUR (trīs simti septiņdesmit trīs euro, 7 centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 

157,00 EUR. Mantojums atzīts par bezmantinieku mantu un piekrīt valstij. 

16. Dzēst Olgas KRASTIŅAS, personas kods [..], mirusi 2001.gada 16.janvārī, 

mantojumam nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

“Jaunermiķi”, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3664 004 

0042, par zemi 318,62 EUR (trīs simti astoņpadsmit euro, 62 centi), tajā skaitā 

nokavējuma nauda 132,96 EUR par ēkām 15,34 EUR (piecpadsmit euro, 34 centi), 

tajā skaitā nokavējuma nauda 5,13 EUR. Mantojums atzīts par bezmantinieku mantu 

un piekrīt valstij. 

 

2. Veicot debitoru inventarizāciju, tika atklāts, ka nekustamā īpašuma administrēšanas 

programmā NINO ir neaktīvi nekustamie īpašumi, kuriem ir nekustamā īpašuma 

nodokļa parādi, kas ir identificējami kā iestādes kļūda nekustamā īpašuma nodokļa 

aprēķinā: 

1. Dzēst Normunda MĀLNIEKA, personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par laika  periodu no 2001.gada līdz 2003.gadam zemes lietojumam 

“Ievlejas”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, 117,12 EUR (viens simts 

septiņpadsmit euro, 12 centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 58,62 EUR; 

2. Dzēst Daiņa SMELTERA, personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par laika  periodu no 2001.gada līdz 2003.gadam zemes lietojumam 

“Sene 2”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, 187,36 EUR (viens simts 

astoņdesmit septiņi euro, 36 centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 93,80 EUR; 

3. Dzēst Viktora IVANOVA, personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par laika  periodu no 2000.gada līdz 2003.gadam zemes lietojumam 

“Priednieki”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, 910,63 EUR (deviņi simti 

desmit euro, 63 centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 404,79 EUR; 

4. Dzēst Andra SAULĪTES, personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par laika  periodu no 2000.gada līdz 2007.gadam zemes lietojumam 

“Paparze”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, 344,14 EUR (trīs simti četrdesmit 

četri euro, 14 centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 173,42 EUR; 

5. Dzēst Daumanta LĪBIEŠA, personas kods [..], miris 2010.gada 28.decembrī, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes lietojumu “Dzelzīši”, Annas 

pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3644 002 0079, 33,58 EUR 

(trīsdesmit trīs euro, 58 centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 16,79 EUR; 

6. Dzēst Jāņa MESTALO, ārvalstnieks, nav zināma dzīvesvieta, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par laika periodu no 2010.gada līdz 2013.gadam par 



1/3 domājamo daļu tiesiskā valdījuma ēkai Helēnas ielā 73, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, ēka pēc ugunsgrēka dzēsta no kadastra reģistra 2014.gadā, 47,93 EUR 

(četrdesmit septiņi euro, 93 centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 19,51 EUR; 

7. Dzēst Evijas NEILANDES, personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par laika periodu no 2010.gada līdz 2012.gadam par nekustamo 

īpašumu Pils ielā 42, Alūksnē, Alūksnes novadā, ēka nojaukta un  dzēsta no 

kadastra reģistra, 50,85 EUR (piecdesmit euro, 85 centi), tajā skaitā 

nokavējuma nauda 25,42 EUR; 

8. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm (pēc 

deklarācijas) par laika periodu no 2001.gada līdz 2006.gadam 4917,37 EUR 

(četri tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit euro, 37 centi), tajā skaitā 

nokavējuma nauda 2427,27 EUR; 

9. Dzēst Igora NECECKA, personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par laika  periodu no 2010.gada līdz 2013.gadam neaktīviem zemes 

lietojumiem Ziemera pagastā un Alsviķu pagastā par 2005.gadu, 944,03 EUR 

(deviņi simti četrdesmit četri euro, 03 centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 

397,46 EUR. 

 

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

dzēšanu. 

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 

http://www.aluksne.lv/
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Alūksnē 

 

2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 15.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.341 

 

Par Alūksnes novada domes lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 16.09.2015. vēstuli 

Nr.18-6/7589 “Par saistošajiem noteikumiem”, reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 

17.09.2015. ar Nr.ANP/1-2/15/3610, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas ievaddaļu, 

 

Atzīt par spēkā neesošu Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumu Nr.269 “Par 

saistošo noteikumu Nr.16/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.44/2013 „Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju 

uzturēšanas noteikumi”” izdošanu” no tā pieņemšanas dienas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 16.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.342 

 

Par saistošo noteikumu Nr.21/2015 “Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas 

ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā” izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.punktu,  

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21/2015 “Par kārtību, kādā izvietojamas un 

noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā” 

un to paskaidrojuma rakstu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/29.10/Saistosie_noteikumi_eku_numura_zimes.docx
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 17.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.343 

 

Par Alūksnes novada domes 2015.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.18/2015 

 „Grozījums Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2/2013 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības 

izglītības iestādēs”” precizēšanu 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 05.10.2015. 

atzinumu Nr.18-6/8186 „Par saistošajiem noteikumiem”, reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 06.10.2015. ar Nr. ANP/1-2/15/3878,  

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

ceturto daļu, 

 

1. Precizēt Alūksnes novada domes 2015.gada 24.septembra saistošos noteikumus 

Nr.18/2015 „Grozījums Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2/2013 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs”” saskaņā ar pielikumā pievienoto precizēto redakciju 

un paskaidrojuma rakstu. 

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

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/29.10/Saistosie_edinasanas_maksas_atvieglojumi_precizeti.docx
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 18.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.344 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.03.2015. lēmumā Nr.127 „Par Alūksnes 

novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammu 2015.gadam” 

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 23.01.2014. noteikumiem Nr.1/2014 “Par 

Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammu 2014.-2017.gadam”, Annas pagasta pārvaldes 15.10.2015. iesniegumu 

Nr.ASPP/1-5/15/66, un, saskaņā ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 19.10.2015 

rīkojumu Nr.ANP/1-6/15/87 “Par komisijas sēdes sasaukšanu” notikušās vērtēšanas komisijas 

par finansējuma sadali 2015.gadā Alūksnes novada teritoriālo vienību infrastruktūras un vides 

kvalitātes uzlabošanas projektiem 19.10.2015. lēmumu, 

 

izdarīt Alūksnes novada domes 26.03.2015. lēmumā  Nr.127 „Par Alūksnes novada 

pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 

2015.gadam”, sēdes protokols Nr.7, 34.punkts, šādus grozījumus: 

 

Izteikt lēmuma 1.7. punktu šādā redakcijā: 

„ 1.7. Annas pagasta pārvaldes projektu: 

1.7.1.  “Annas tautas nama skatītāju zāles un skatuves zāles grīdu seguma nomaiņa un sanitārā 

mezgla remonts” par kopējo summu 16 929 EUR (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit 

deviņi euro); 

1.7.2. “Annas sporta centra WC telpu remonts un sporta zāles apgaismojuma uzlabošana” par 

kopējo summu 8071 EUR (astoņi tūkstoši septiņdesmit viens euro). 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 19.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.345 

Par projektu “Caur deju uz sapratni” 

Izskatot biedrības “PEDEDZES NĀKOTNE”, reģistrācijas Nr.40008051202, 

07.10.2015. iesniegumu Nr.1, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 07.10.2015. ar 

Nr.ANP/1-41/15/3908, par atbalstu projektam, 

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

“Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 

projektiem” 1.4.2., 1.9.1., 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, 

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 21.10.2015. lēmumu, protokols Nr.11, 3.punkts, 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “PEDEDZES NĀKOTNE”, reģistrācijas 

Nr.40008051202, Valmieras novada fonda projektu konkursa “Starpkultūru dialogs 

Vidzemē 2015” ietvaros atbalstītā projekta “Caur deju uz sapratni” realizācijai 

119,60 EUR (viens simts deviņpadsmit euro un 60 centu) apmērā. 

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma noslēgšanu ar 

biedrību “PEDEDZES NĀKOTNE” par atbalstītā projekta realizēšanu. 

 

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

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.  

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 



Satur informāciju par personas kodu,  

kas nav publiskojama 
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 20.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.346 

 

Par valsts amatpersonas funkciju izpildes  

uzdošanu citai valsts amatpersonai 

 

Ņemot vērā Mārkalnes pamatskolas direktora pienākumu izpildītājas Sanitas 

SILIROVAS 29.09.2015. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 30.09.2015. ar 

Nr.ANP/1-42/15/3798,  

pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

21.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

 

 Uzdot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei Janīnai ČUGUNOVAI veikt 

Mārkalnes pamatskolas direktora pienākumu izpildītājas Sanitas SILIROVAS pienākumus, 

kas saistīti ar Mārkalnes pamatskolas apkopējas, garderobistes Veltas VEISTERES, personas 

kods [..], darba pienākumu uzraudzību un kontroli. 
 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 

 

  



Satur informāciju par personas kodu,  

kas nav publiskojama 
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 21.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.347 

 

Par Alūksnes novada  bāriņtiesas locekli 

Izskatot Ivetas ADAMOVIČAS, personas kods [..], iesniegumu, kas saņemts Alūksnes 

novada pašvaldībā 20.10.2015., reģistrēts ar Nr.ANP/1-42/15/4171, par viņas atbrīvošanu no 

bāriņtiesas locekles amata pēc pašas vēlēšanās un, pamatojoties uz likuma par „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26. punktu,  Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 

1.punktu,   

 

1. Atbrīvot Ivetu ADAMOVIČU, personas kods [..], no Alūksnes novada bāriņtiesas 

locekles amata. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                     A.DUKULIS 
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 22.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.348 

 

Par grozījumiem Alūksnes Mūzikas skolas nolikumā 

 

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

likuma 22.panta pirmo daļu,  

izdarīt Alūksnes Mūzikas skolas nolikumā, apstiprināts ar Alūksnes novada domes 

17.09.2009. lēmumu Nr.199 ,,Par Alūksnes mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu” 

(protokols Nr.8, 54.punkts), šādus grozījumus: 

 

1. Papildināt nolikumu ar 4.1 un  4.2 punktu šādā redakcijā: 

“4.1 Visas izglītības programmas tiek īstenotas Jāņkalna ielā 38, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, LV - 4301. 

4.2 Atsevišķas izglītības programmas tiek realizētas: 

4.21.Tirgus ielā 5, Apē, Apes novadā, LV-4337 – Klavierspēle (programmas kods 10V 212 

01 1 un 20V 212 01 1), Flautas spēle  (programmas kods 10V 212 03 1 un 20V 212 03 1), 

Akordeona spēle (programmas kods 20V 21201 1); 

4.22. Mālupes pamatskolā, adrese: “Mālupes pamatskolā”, Mālupē, Mālupes pagastā, 

Alūksnes novadā, LV-4358 – Klavierspēle (programmas kods 20V 212 01 1 un 10V 212 

01 1) un Flautas spēle (programmas kods 20V 212 03 1); 

4.23. Ziemeru pamatskolā, adrese: “Pamatskolā”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes 

novadā, LV-4332 – Klavierspēle (programmas kods 20V 212 01 1 un 10V 212 01 1).” 

 

2. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:   

 “9. Skola īsteno šādas profesionālās ievirzes izglītības programmas: 

9.1.Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle, programmas kods 20V 212 01 1; 

9.2.Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle, programmas kods 20V 212 01 1; 

9.3.Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle, programmas kods 20V 212 02 1; 

9.4.Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle, programmas kods 20V 212 02 1; 

9.5.Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle, programmas kods 20V 212 03 1; 

9.6.Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle, programmas kods 20V 212 03 1; 

9.7.Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle, programmas kods 20V 212 03 1; 

9.8.Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle, programmas kods 20V 212 03 1; 

9.9.Pūšaminstrumentu spēle – Eifonija spēle, programmas kods 20V 212 03 1; 

9.10.Sitaminstrumentu spēle, programmas kods 20V 212 04 1; 



9.11.Vokālā mūzika – Kora klase, programmas kods 20V 212 06 1; 

9.12.Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle, programmas kods 10V 212 01 1; 

9.13.Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle, programmas kods 10V 212 01 1; 

9.14. Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle, programmas kods 10V 212 02 1; 

9.15.Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle, programmas kods 10V 212 02 1; 

9.16.Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle, programmas kods 10V 212 03 1; 

9.17.Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle, programmas kods 10V 212 03 1; 

9.18.Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle, programmas kods 10V 212 03 1; 

9.19.Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle, programmas kods 10V 212 03 1; 

9.20.Pūšaminstrumentu spēle – Eifonija spēle, programmas kods 10V 212 03 1; 

9.21.Pūšaminstrumentu spēle – Trombona spēle, programmas kods 10V 212 03 1; 

9.22.Pūšaminstrumentu spēle – Tubas spēle, programmas kods 10V 212 03 1; 

9.23.Vokālā mūzika – Kora klase, programmas kods 10V 212 06 1.” 

 

3. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.novembrī. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 23.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.349 

 

Par noteikumu „Par Alūksnes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) 

komandējumiem” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 

Apstiprināt  noteikumus  „Par Alūksnes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) 

komandējumiem” (pielikumā uz 4 lapām). 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS  

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/29.10/Noteikumi_komandejumi.docx
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 24.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.350 

 

Par Alūksnes Kultūras centra nolikuma apstiprināšanu 

 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 27.punktu, 

Kultūras institūciju likuma 13.pantu, 

 

Apstiprināt Alūksnes Kultūras centra nolikumu (pielikumā uz 5 lapām). 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/29.10/Nolikums_KC.docx
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 25.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.351 

 

Par maksas pakalpojumiem Alūksnes novada tautas/kultūras/saieta namiem 

 

 

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

g) apakšpunktu un Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17. punkta a), 

b) un c) apakšpunktu, 

 

1. Apstiprināt organizēto pasākumu ieejas maksu cenrādi: 

1.1. Alsviķu pagasta kultūras namā (Pielikums Nr.1);  

1.2. Annas kultūras namā (Pielikums Nr.2); 

1.3. Sporta, kultūras, interešu, izglītības un mūžizglītības centrā “Dailes” 

(Pielikums Nr.3);  

1.4. Kolberģa tautas namā (Pielikums Nr.4); 

1.5. Jaunannas tautas namā (Pielikums Nr.5); 

1.6. Jaunlaicenes tautas namā (Pielikums Nr.6);  

1.7. Liepnas tautas namā (Pielikums Nr.7); 

1.8. Malienas tautas namā (Pielikums Nr.8);  

1.9. Mālupes Saieta namā (Pielikums Nr.9);  

1.10. Mārkalnes pagasta tautas namā (Pielikums Nr.10); 

       1.11. Pededzes tautas namā (Pielikums Nr.11);  

       1.12. Veclaicenes tautas namā (Pielikums Nr.12); 

       1.13. Zeltiņu tautas namā (Pielikums Nr.13); 

       1.14. Māriņkalna tautas namā (Pielikums Nr.14). 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS  

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/29.10/Tauts_nami_ieejas_maksas.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/29.10/Tauts_nami_ieejas_maksas.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/29.10/Tauts_nami_ieejas_maksas.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/29.10/Tauts_nami_ieejas_maksas.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/29.10/Tauts_nami_ieejas_maksas.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/29.10/Tauts_nami_ieejas_maksas.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/29.10/Tauts_nami_ieejas_maksas.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/29.10/Tauts_nami_ieejas_maksas.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/29.10/Tauts_nami_ieejas_maksas.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/29.10/Tauts_nami_ieejas_maksas.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/29.10/Tauts_nami_ieejas_maksas.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/29.10/Tauts_nami_ieejas_maksas.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/29.10/Tauts_nami_ieejas_maksas.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/29.10/Tauts_nami_ieejas_maksas.docx
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 26.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.352 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr. 461 “Par 

Jaunlaicenes muižas muzeja maksas pakalpojumiem” 

 

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

apakšpunktu, Muzeju likuma 10.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 1.punktu, 

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta d) apakšpunktu, 

Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumu Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” 

sestās nodaļas 86., 89. un 90.punktu, sakarā ar suvenīru sortimenta paplašināšanu  un 

kvalitātes uzlabošanu, 

 

1. Izdarīt grozījumus Jaunlaicenes muižas muzeja maksas pakalpojumu cenrādī, apstiprināts 

ar Alūksnes novada domes 2014.gada 18.decembra lēmumu Nr.461 „Par Jaunlaicenes muižas 

muzeja maksas pakalpojumiem”, sēdes protokols Nr.22, 19.punkts: 

1.1. aizstāt 6.3. apakšpunktā  skaitli „0,60” ar skaitli „1,20”; 

1.2. aizstāt 6.5. apakšpunktā skaitli „1,20” ar skaitli „2,40”; 

1.3. svītrot 6.6. punktu; 

1.4. papildināt ar 6.7., 6.8., 6.9., 6.10. un 6.11.punktu šādā redakcijā: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 1.janvārī.  

 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 

  

Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena EUR 

bez PVN  

PVN 

6.7. Pastaliņas 1 pāris (magnēts) 1 gab. 3,60 Piemēro 

6.8. Vijolīte tamborēta (piespraude) 1 gab. 3,18 Piemēro 

6.9. Vijolīte (magnēts) 1 gab. 1,80 Piemēro 

6.10. Vijolīte auduma (piespraude) 1 gab. 3,60 Piemēro 

6.11. Vijolīte filca (piespraude) 1 gab. 0,73 Piemēro 



Lēmuma projekts satur ierobežotas  

pieejamības informāciju 
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 27.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.353 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 „Par amata vietu 

un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu” 
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 28.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.354 

 

Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes Kultūras centram 

 

 Izskatot Alūksnes Kultūras centra  14.10.2015. iesniegumu Nr.ATN/1-13/15/90, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 14.10.2015. ar Nr.ANP/1-42/15/4087,  

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 22.10.2015. lēmumu (sēdes 

protokols Nr.11, 7.punkts), 

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

pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, 

 

1. Piešķirt finansējumu 2600,00 EUR (divi tūkstoši seši simti euro) apmērā Alūksnes 

Kultūras centram jaunā amata atlīdzībai un darba vietas aprīkojumam. 

 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2015.gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma veida „Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādi par 

iepriekšējiem gadiem” plānu par lēmuma 1.punktā minēto summu. 

 

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 082301 valdības funkciju kodu – Alūksnes Kultūras 

centrs. 

 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos. 

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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2015.gada 29.oktobrī                                     sēdes protokols Nr.17, 29.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.355 

 

Par līdzekļu piešķiršanu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Pūcīte” 

 

 Izskatot Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” 13.10.2015. iesniegumu 

Nr.1-25/15/24, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 13.10.2015. ar Nr.ANP/1-

42/15/4023,  

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 22.10.2015. lēmumu (sēdes 

protokols Nr.11, 10.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. Piešķirt finansējumu 2451,00 EUR (divi tūkstoši četri simti piecdesmit viena euro) 

apmērā Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” centrālās apkures sistēmas 

ūdens sildītāja ārkārtas remontdarbu veikšanai. 

 

2. Finansējumu nodrošināt veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2015.gadam 

apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda 091510 „Pirmsskolas 

izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu rezerve” uz valdības funkcijas kodu 091310 

„Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Pūcīte”” par lēmuma 1.punktā minēto 

summu. 

 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

iekļaušanu nākamajos budžeta grozījumos. 

 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 30.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.356 

 

Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu Zeltiņu muzejam 

 

 Izskatot Zeltiņu pagasta pārvaldes 08.10.2015. iesniegumu Nr.ZPP/1-5/15/56, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.10.2015. ar Nr.ANP/1-33/15/3996,  

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 22.10.2015. lēmumu (sēdes 

protokols Nr.11, 12.punkts), 

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

pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, 

 

1. Atbalstīt Zeltiņu pagasta administratīvajā teritorijā esošās bijušās PSRS armijas raķešu 

bāzes tūrisma koncepcijas izstrādi. 

 

2. Piešķirt finansējumu 4417,00 EUR (četri tūkstoši četri simti septiņpadsmit euro) apmērā 

Zeltiņu muzejam bijušās PSRS armijas raķešu bāzes tūrisma koncepcijas izstrādei. 

 

3. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2015.gadam 

apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda 049005 „Projektu 

sagatavošanas un ieviešanas pasākumi” uz valdības funkcijas kodu 082206 „Zeltiņu 

muzejs” par lēmuma 2.punktā minēto summu. 

 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos. 

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 31.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.357 

 

Par finansējuma piešķiršanu Liepnas vidusskolai 

 

 Izskatot Liepnas vidusskolas 09.10.2015. iesniegumu Nr.LVSK/1-11/15/135 “Par 

finansējumu Liepnas vidusskolas siltummezgla rekonstrukcijai”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 09.10.2015. ar Nr.ANP/1-42/15/3935, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 22.10.2015. lēmumu (sēdes 

protokols Nr.11, 11.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. Piešķirt finansējumu 9595,00 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro) 

apmērā Liepnas vidusskolas siltummezgla rekonstrukcijai. 

 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2015.gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma veida „Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādi 

par iepriekšējiem gadiem” plānu par lēmuma 1.punktā minēto summu. 

 

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 092260 valdības funkciju kodu – Liepnas vidusskola. 

 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

iekļaušanu nākamajos budžeta grozījumos. 

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 32.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.358 

 

Par līdzekļu piešķiršanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jumta seguma 

nomaiņai 

 

 Izskatot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 19.10.2015. iesniegumu Nr.AVG/1-

14/15/145,  kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 19.10.2015. ar Nr.ANP/1-42/15/4157,  

ņemot vērā Alūksnes novada domes  24.09.2015. lēmumu Nr.309 “Par Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas jumta seguma nomaiņu” (sēdes protokols Nr.15, 26.punkts) un 

Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 22.10.2015. lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 

9.punkts), 

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

pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 

30.pantu, 

 

1. Piešķirt Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai finansējumu 15688,00 EUR 

(piecpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit astoņu euro) apmērā Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzijas 7.-9.klašu ēkas jumta seguma remonta veikšanai. 

 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2015.gadam 

apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda 01721 „Alūksnes 

novada pašvaldības parāda maksājumi” uz valdības funkcijas kodu 092130 „Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzija” par lēmuma 1.punktā minēto summu. 

 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos. 

 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 34.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.359 

 

Par Alūksnes novada domes 2015.gada 5.oktobra saistošo noteikumu Nr.20/2015  

„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā”  

precizēšanu 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 21.10.2015. atzinumu 

Nr.2.18-le/8590 „Par Alūksnes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.20/2015”, 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 21.10.2015. ar Nr. ANP/1-2/15/4202, 

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

 

Precizēt Alūksnes novada domes 2015.gada 5.oktobra saistošos noteikumus Nr.20/2015 

„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā”.   

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/29.10/Saistosie_sadzives_atkritumu_apsaimniekosana_pecizēti.docx


lēmums satur ierobežotas pieejamības  

informāciju (personas kodi) 
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 35.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.360 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma „Sudraba zīle” piešķiršanu 

 

 

 Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 28.03.2013. nolikuma Nr.3/2013 „Par 

Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem” 14. un 16.punktu un Alūksnes novada 

pašvaldības apbalvojuma „Sudraba zīle” izvērtēšanas komisijas 07.10.2014. sanāksmes 

lēmumu, 

 

piešķirt Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu „Sudraba zīle”: 

1. nominācijā „KULTŪRA” Inārai KRAVALEI (personas kods [..]) – par mūža 

ieguldījumu kultūrā un kultūrizglītībā, nozīmīgu devumu nozares attīstībā Alūksnes 

novadā; 

2. nominācijā „IZGLĪTĪBA” Lilitai SPIRKAI (personas kods [..]) – par nozīmīgu 

pedagoģisko devumu un ieguldījumu vietējās kopienas kultūrvides attīstībā; 

3. nominācijā „SPORTS” Ilgvaram VASKIM (personas kods [..]) – par mūža 

ieguldījumu sportā, izciliem sasniegumiem sporta pedagoģijā; 

4. nominācijā „MEDICĪNA” Rūtai MERKUŠEVAI (personas kods [..]) – par nesavtību 

un rūpību Alūksnes novada iedzīvotāju veselības aprūpē; 

5. nominācijā „TAUTSAIMNIECĪBA” Dainai LIBERTEI (personas  kods [..]) – par 

nozīmīgu un nesavtīgu devumu lauksaimniecības nozares attīstībā Alūksnes novadā.  

 

 

Domes priekšsēdētājs                                        A.DUKULIS 
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 36.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.361 

 

Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu  

 

Izskatot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Zīlītes”, Mālupē, Mālupes pagastā, 

Alūksnes novadā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas [..] 09.10.2015. iesniegumu, kas 

saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā  22.10.2015. ar Nr.ANP/1-24/15/802,  

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

„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo, piekto un sesto daļu, 

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12.panta pirmo daļu, 

 

1. Nodot dzīvojamās mājas – vienstāvu dzīvojamās ēkas, kas sastāv no četriem 

dzīvokļiem, divām neapdzīvojamām telpām, zemes gabala 0,5 ha platībā, un 

palīgceltnes, turpmāk tekstā – dzīvojamā māja, „Zīlītes”, Mālupē, Mālupes pagastā, 

Alūksnes novadā, kadastra numurs 3674 002 0150, pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu 

īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai – [..]. 

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

20.11.2015. organizēt un nodot ar nodošanas - pieņemšanas aktu šī lēmuma 1.punktā 

minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai 

personai.  
 
   

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 37.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.362 

 

Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu pašvaldības aģentūrai “Spodra” 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas 09.10.2015. 

iesniegumu “Par finansējuma pārdali”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 09.10.2015. 

ar Nr.ANP/1-47/15/3973,  

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 22.10.2015. lēmumu (sēdes 

protokols Nr.11, 13.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 5.punktu, 

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

 

1. Atbalstīt Tempļakalna parka arhitektoniski – mākslinieciskās izpētes veikšanu un 

restaurācijas tehniskās dokumentācijas izstrādi. 

 

2. Piešķirt finansējumu 4787,00 EUR (četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņu euro) 

apmērā Tempļakalna parka arhitektoniski – mākslinieciskās izpētes veikšanai un 

restaurācijas tehniskās dokumentācijas izstrādei. 

 

3. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2015.gadam 

apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda 049005 „Projektu 

sagatavošanas un ieviešanas pasākumi” uz valdības funkcijas kodu 062011 „Pašvaldības 

aģentūra “Spodra” - teritorijas labiekārtošana” par lēmuma 2.punktā minēto summu. 

 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos. 

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 39.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.363 

Par projektu “Mūzikas terapija – tilts no sirds uz sirdi” 

Izskatot biedrības “ALŪKSNES NOVADA IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS CENTRS”, 

reģistrācijas Nr.40008210259, 23.10.2015. iesniegumu Nr.4.2./2, reģistrētu Alūksnes novada 

pašvaldībā 23.10.2015. ar Nr.ANP/1-41/15/4229, par atbalstu projektam un 27.10.2015. 

iesniegumu Nr.4.2./3, reģistrētu pašvaldībā 27.10.2015. ar Nr. ANP/1-41/15/4291, 

     pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas ievaddaļu 

un  Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 “Par Alūksnes 

novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 1.4., 

1.9.1., 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu,  

 

1. Atbalstīt biedrības “ALŪKSNES NOVADA IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS CENTRS”, 

reģistrācijas Nr.40008210259, projekta “Mūzikas terapija – tilts no sirds uz sirdi” – 

turpmāk tekstā – projekts, plānoto aktivitāšu īstenošanu par kopējo summu 7700 EUR 

(septiņi tūkstoši septiņi simti euro), kuru paredzēts iesniegt nodibinājuma „BORISA 

UN INĀRAS TETEREVU FONDS” kopienu projektu programmas „Nāc un dari! Tu 

vari!” konkursam. 

 

2. Projekta atbalsta gadījumā:  

2.1.  nodrošināt līdzfinansējumu projekta realizācijai 700,00 EUR (septiņi simti euro) 

apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekļiem; 

2.2.  pašvaldības izpilddirektoram slēgt sadarbības līgumu ar biedrību “ALŪKSNES 

NOVADA IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS CENTRS” par projekta realizāciju. 

 

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

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.  

 

Domes priekšsēdētājs            A.DUKULIS 
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2015.gada 29.oktobrī                                      sēdes protokols Nr.17, 40.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.364 

 

Par atbalstu un līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  

Ziemassvētku noformējuma izveidei 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 5.punktu, 

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

30.pantu, 

 

1. Atbalstīt Alūksnes pilsētas Ziemassvētku noformējuma koncepciju.  

 

2. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem finansējumu 15000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro) apmērā Alūksnes 

pilsētas Ziemassvētku noformējuma izveidei. 

 

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 066008 valdības funkciju kodu – Alūksnes pilsētas 

svētku noformējums. 

 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

iekļaušanu nākamajos budžeta grozījumos. 

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

  

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 

 

 


