
 
 

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 24.septembrī                           sēdes protokols Nr.15, 1.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.284 
 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  
Helēnas iela 5, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..] 

 
Izskatot SIA „ALŪKSNES PROJEKTI”  09.09.2015. iesniegumu, ar lūgumu 

Alūksnes novada domei apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Elitas ZĀLĪTES izstrādāto 
zemes ierīcības projektu zemes īpašumam Helēnas ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra 
numurs [..],  kas saņemts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 09.09.2015. un reģistrēts ar 
Nr.ANP/1-40/15/3496, Alūksnes novada dome konstatē, ka: 

Alūksnes novada pašvaldība ir  saņēmusi zemes īpašuma Helēnas ielā 5, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, īpašnieka [..], personas kods [..], deklarētā dzīves vieta [..], Alūksne, 
Alūksnes novads, 31.03.2015. iesniegumu ar lūgumu izsniegt nosacījumus zemes ierīcības 
projekta izstrādei zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], Alūksnē, Alūksnes novadā, 
sadalei. Iesniegums saņemts Alūksnes novada kancelejā 31.03.2015. un reģistrēts ar 
Nr.ANP/1-24/15/236; 

Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 09.04.2015. lēmumā Nr.ZK/1-
8.11/15/66 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Helēnas ielā 5, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, kadastra Nr. [..], sadalei” noteikts, ka īpašumam Helēnas ielā 5, 
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, atdalot no zemes vienības, ar kadastra 
apzīmējumu 3601 005 0913, apbūvētu zemes gabalu aptuveni 1370m² platībā; 

zemes ierīcības projekta gaitā atdalāmā zemes gabala platība precizēta; 
uz atdalāmā zemes gabala atrodas ēku īpašums ar adresi Helēnas iela 5A, Alūksne, 

Alūksnes novads. 
Zemes ierīcības projektu izstrādāja sertificēta zemes ierīkotāja Elita Zālīte (sertifikāta 

Nr.AA000000067). 
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 12.04.2011. 

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

ierīcības likuma 19.panta otro daļu,   Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31.punktu,  Ministru kabineta 20.06.2006. 
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 6., 16.1. un 26.1.punktu, Ministru kabineta 
03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.punktu, Alūksnes 
novada domes 19.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada 

alu
ks

ne
.lv



teritorijas plānojumu” un to 15.punktā apstiprināto Alūksnes pilsētas  teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu 4.6.2. un 6.8.1. punktu, 

  
1.  Apstiprināt Elitas ZĀLĪTES izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam Helēnas ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā. 
2. Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], sadali: 

2.1. atdalot apbūvētu zemes gabalu Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 
grafisko pielikumu) 1324m² platībā un veidojot jaunu īpašumu ar 
nosaukumu Helēnas iela 5A, Alūksne, Alūksnes novads, saglabājot uz tā 
esošām ēkām adresi - Helēnas iela 5A, Alūksne, Alūksnes novads, LV- 
4301; 

2.2. piešķirt zemes gabalam Nr.2 adresi – Helēnas iela 5A, Alūksne, Alūksnes 
novads, LV- 4301; 

2.3. noteikt projektējamam zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības 
projekta grafisko pielikumu) 1324m² platībā nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601); 

2.4. īpašumā Helēnas iela 5, paliekošajam projektējamam zemes gabalam  Nr.1 
(saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) 1634m² platībā 
noteikt  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve (kods 0601); 

2.5. zemesgabalam Nr.1 un uz tā  esošajām ēkām saglabāt adresi: Helēnas iela 5, 
Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301; 

2.6. Zemesgabalu platības var tikt precizētas normatīvos aktos noteiktā apjomā - 
kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 

 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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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 24.septembrī                           sēdes protokols Nr.15, 2.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.285 
 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  
„Birzgaļi”,  Alsviķu  pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

[..] 
 

Izskatot SIA „METRIJA”  18.08.2015. iesniegumu, ar lūgumu Alūksnes novada 
domei apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Žanetes LEIMANES izstrādāto zemes 
ierīcības projektu zemes īpašumam “Birzgaļi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra 
numurs [..],  kas saņemts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 14.09.2015. un reģistrēts ar 
Nr.ANP/1-40/15/3570, Alūksnes novada dome konstatē, ka: 
           Alūksnes novada pašvaldība ir  saņēmusi nekustamā īpašuma „Birzgaļi” un „Dzirnas”, 
Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kopīpašnieku [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta 
[..], Rīgā un sabiedrības ar ierobežotu atbildību [..], vienotais reģistrācijas Nr. [..], juridiskā 
adrese „[..], Gulbenes novads, valdes locekļa [..] iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada 
pašvaldībā 23.03.2015. ar Nr.ANP/1-40/15/1137, par īpašumu „Birzgaļi” un „Dzirnas”, 
Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā sadalīšanu, un zemes īpašuma „Sidrabiņi 1” īpašnieka [..], 
personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [..], Rīgā, 27.03.2015. iesniegumu  par īpašumā 
„Dzirnas” esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un īpašumā „Sidrabiņi 1” esošās 
zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..] savstarpēju robežu pārkārtošanu, reģistrēts 
Alūksnes novada pašvaldībā 27.03.2015. ar Nr. ANP/1-24/15/221.  
            Alūksnes novada pašvaldības Zemes komisijas 27.03.2015. lēmumā Nr.ZK/1-
8.11/15/60 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Birzgaļi ”, kadastra Nr. 
[..], sadalei un zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu [..] un [..] Alsviķu pagastā, Alūksnes 
novadā, robežu, pārkārtošanai” noteikts, ka zemes vienības sadalei un robežu pārkārtošanai 
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 
 15.09.2015. iesniegumā (reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 15.09.2015. ar 
Nr.ANP/1-40/15/3586) [..] un SIA [..] valdes loceklis [..] lūdz atcelt zemes komisijas lēmuma 
3. un 4.punktus par robežu pārkārtošanu un apstiprināt zemes ierīcības projektu tikai īpašuma 
“Birzgaļi” sadalei.  
 Zemes ierīcības projektu izstrādājusi sertificēta zemes ierīkotāja Žanete LEIMANE 
(sertifikāta Nr.AA000000068). 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts  atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada12.aprīļa 
noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Zemes komisijas 
27.03.2015. lēmuma Nr.ZK/1-8.11/15/60 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā 
īpašuma „Birzgaļi”, kadastra Nr. [..], sadalei un zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu [..] un 
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[..] Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, robežu, pārkārtošanai” 2.punktam. 
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 1.punktā apstiprināto Alsviķu pagasta  
teritorijas plānojumu,  

 
1.  Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Žanetes LEIMANES (sertifikāta Nr. 

AA0000000681) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 
„Birzgaļi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..]. 

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

2.1. atdalot apbūvētu zemes gabalu Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 
grafisko pielikumu) 5,5 ha platībā, veidojot jaunu īpašumu un piešķirot tam 
nosaukumu/adresi „Avotkalni”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads. Uz zemes 
gabala esošām ēkām saglabāt adresi “Avotkalni”, Alsviķu pagasts, Alūksnes 
novads. 
2.2. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības 
projekta grafisko pielikumu) 5,5ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā    darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);  
2.3. īpašumā ar nosaukumu „Birzgaļi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, 
paliekošajam projektētajam zemes gabalam  Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības 
projekta grafisko pielikumu) 7,2 ha platībā noteikt  nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo 
ūdeņu teritorijas (kods 0302);  
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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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 24.septembrī                           sēdes protokols Nr.15, 3.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.286 
 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 
 

Alūksnes novada pašvaldībā 2015.gada 6.jūlijā saņemts un reģistrēts ar Nr.ANP/1-
39/15/2644  Vidzemes apgabaltiesas Zvērināta notāra Mārītes RATENIECES 2015.gada 
3.jūlija Akts (pielikumā) par mantojuma lietas izbeigšanu, kurš ir par pamatu 2012.gada 
7.oktobrī mirušā [..], personas kods [..], atstāto mantojumu - nekustamo īpašumu „Čiekuri”-2,  
Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3658 900 0035.  

Alūksnes novada dome konstatē: 
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu  

nodokļu parādi dzēšami  fiziskajai personai  nodokļu maksātājam  viņa nāves gadījumā, ja nav 
iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, 
nokavējuma naudas. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka 
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās 
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš 
attiecīgās pašvaldības.   
 [..], personas kods [..], miris 2012.gada 7.oktobrī. Pēc [..] nāves atklājās mantojums: 
dzīvokļa īpašums “Čiekuri”-2, Jaunannas pagastā,  Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3658 900 
0035, 46,2m2 platībā un pie dzīvokļa piederošā kopīpašuma 462/8970  domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu mājas un zemes, par kuru ir aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis.  

Mantojuma pieņemšanas termiņš beidzās 2015.gada 19.jūnijā, noteiktajā termiņā 
mantinieki nav pieteikušies un mantojamā manta atzīstama par bezmantinieku mantu un 
saskaņā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt valstij. Vidzemes apgabaltiesas Zvērināta notāra 
Mārītes RATENIECES 2015.gada 3.jūlija akts par mantojuma lietas izbeigšanu, reģistrēts 
aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.1649 ir pamats [..], mantas reģistrācijai uz valsts vārda. 
 [..] mantojums ir parādā pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli par 2014. 
un 2015. taksācijas gadiem, 18,06 EUR tajā skaitā pamatparāds par zemi 4,50 EUR un 
nokavējuma nauda 0,49 EUR un pamatparāds par mājokli 11,75 EUR un nokavējuma nauda 
1,32 EUR.  

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu, 
 
1. Dzēst [..], personas kods [..], mantojumam, Alūksnes novada pašvaldības budžetā 
ieskaitāmo, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 18,06 EUR (astoņpadsmit euro un 6 centi): 
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1.1. konta Nr.513987 (zeme)  – 4,99 EUR  apmērā, kas sastāv no pamatparāda 4,50 EUR 
un nokavējuma naudas 0,49 EUR; 
1.2. konta Nr.514908 (mājoklis)  – 13,07 EUR apmērā, kas sastāv no pamatparāda 
11,75 EUR un nokavējuma naudas 1,32 EUR. 

2. Publicēt pašvaldības interneta vietnē: www.aluksne.lv  informāciju par nodokļu parāda 
dzēšanu. 
3. 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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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.287 
 

Par nekustamā īpašuma  
nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

 
Alūksnes novada pašvaldībā 2015.gada 25.augustā saņemts un reģistrēts ar Nr.ANP/1-

38/15/3268  Vidzemes apgabaltiesas Zvērināta notāra Mārītes RATENIECES 2015.gada 
25.augusta Akts Nr.1981 (pielikumā) par mantojuma lietas izbeigšanu uz 2007.gada 7.martā 
mirušās [..], personas kods [..], atstāto mantojumu - nekustamo īpašumu „Rūķīši ”- 6,  
Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3658 900 0009.  

Alūksnes novada dome konstatē: 
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu  

nodokļu parādi dzēšami  fiziskajai personai  nodokļu maksātājam  viņa nāves gadījumā, ja nav 
iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, 
nokavējuma naudas. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka 
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās 
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš 
attiecīgās pašvaldības.   

[..], personas kods [..], mirusi 2007.gada 7.martā. Pēc nāves atklājās mantojums: 
dzīvokļa īpašums „Rūķīši” - 6, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3658 900 
0009, 30,3m2 platībā un pie dzīvokļa piederošā kopīpašuma 303/2502 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu mājas un zemes, par kuru ir aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis. 

Mantojuma pieņemšanas termiņš beidzās 2015.gada 23.jūlijā, noteiktajā termiņā 
mantinieki nav pieteikušies un mantojamā manta atzīstama par bezmantinieku mantu un 
saskaņā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt valstij. Vidzemes apgabaltiesas Zvērināta notāra 
Mārītes RATENIECES 2015.gada 25.augusta akts par mantojuma lietas izbeigšanu, reģistrēts 
aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.1981 ir pamats [..], mantas reģistrācijai uz valsts vārda. 
 [..] mantojums ir parādā pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli par 2007. 
līdz 2015.taksācijas gadiem, 63,19 EUR tajā skaitā pamatparāds par zemi 33,43 EUR un 
nokavējuma nauda 16,77 EUR un pamatparāds par mājokli 9,00 EUR un nokavējuma nauda 
3,99 EUR.  
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu, 
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1. Dzēst [..], personas kods [..], mantojumam, Alūksnes novada pašvaldības budžetā 
ieskaitāmo, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 63,19 EUR (sešdesmit trīs euro un 19 centi): 

1.1. konta Nr.513972 (zeme) – 50,20 EUR apmērā, kas sastāv no pamatparāda 33,43 EUR 
un nokavējuma naudas 16,77 EUR; 
1.2. konta Nr.514919 (ēkas) – 12,99  EUR apmērā, kas sastāv no pamatparāda 9,00 EUR 
un nokavējuma naudas 3,99 EUR. 
 

2. Publicēt pašvaldības interneta vietnē: www.aluksne.lv  informāciju par nodokļu parāda 
dzēšanu. 
3. 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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http://www.aluksne.lv/
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2015.gada 24.septembrī                           sēdes protokols Nr.15, 5.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.288 
 

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 SIA  „REININGS”, reģistrācijas Nr.44103019958, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu  108,02 EUR,  tajā skaitā nokavējuma nauda 50,98 EUR, par 
nekustamo īpašumu „Bezdelīgas”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra 
Nr.3676 009 0112, un nekustamā īpašuma nodokļa parādu  115,38 EUR,  tajā 
skaitā nokavējuma nauda 55,18 EUR, par nekustamo īpašumu „Jaundimanti”, 
Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3676 007 0047, pamatojums – 
likvidēts ar 2012.gada 26.jūniju.  

2. Dzēst SIA  „HANSA SILVESTRS”, reģistrācijas Nr.40003536150, nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu  101,04 EUR,  tajā skaitā nokavējuma nauda 14,39 EUR 
par nekustamo īpašumu „Kļavas 1”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, 
kadastra Nr.3676 006 0015, pamatojums – likvidēts ar 2015.gada 12.jūniju.  

 
 
Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS alu
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.289 
 

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 SIA  „HANSA SILVESTRS”, reģistrācijas Nr.40003536150, nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu  497,81 EUR,  tajā skaitā nokavējuma nauda 225,37 
EUR, par nekustamo īpašumu „Medņu salas”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, 
kadastra Nr.3680 006 0035 , pamatojums – likvidēts ar 2015.gada 12.jūniju. 
 

2. Dzēst SIA  „REININGS”, reģistrācijas Nr.44103019958, nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu  259,19 EUR,  tajā skaitā nokavējuma nauda 121,70 EUR, par 
nekustamo īpašumu „Kadilas”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra 
Nr.36800050021, pamatojums – likvidēts ar 2012.gada 26.jūniju.  

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.290 
 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu 
 

Alūksnes novada pašvaldībā 01.09.2015. saņemts un ar Nr.ANP/1-35/15/3358 
reģistrēts akciju sabiedrības „LATVIJAS VALSTS MEŽI”, vienotais reģistrācijas 
Nr.40003466281, iesniegums Nr.4.1-1.2_06bg_150_15_664,  ar lūgumu izsniegt bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu atļauju atradnē „Vilkukakts”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes 
novadā. Izskatot iesniegumu un tā pielikumus, konstatēts: 
1. Smilts – grants un smilts atradnei „Vilkukakts”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā 

ir saņemta Derīgo izrakteņu atradnes pase un Derīgo izrakteņu ieguves limits un, 
saskaņā ar likuma „Par zemes dzīlēm” 4.panta piekto daļu, nepieciešama bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu atļauja, ko izsniedz pašvaldība. 

2. Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 19.11.2009. saistošajiem noteikumiem 
Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas plānojumu” un to 3.punktā apstiprināto 
Jaunalūksnes pagasta teritorijas plānojumu, zemes vienība, ar kadastra apzīmējumu 
3656 0073 0035, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, atrodas mežsaimnieciskajā  
teritorijā. Saskaņā ar Jaunalūksnes pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu 3.10.2. b) punktu, šajā teritorijā atļautais sekundārais izmantošanas veids var 
būt derīgo izrakteņu ieguve. 

3. Atradnei ir veikta ģeoloģiskā izpēte un tās detalitāte  atbilst A kategorijas derīgo 
izrakteņu krājumiem. 

4. Saskaņā ar 19.05.2015. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras noteikto 
Derīgo izrakteņu ieguves limitu, derīgo izrakteņu atradnē „Vilkukakts” licences 
laukumā drīkst iegūt 55,18 tūkst.m³ smilts-grants un 299,92 tūkst.m³ smilts. 

 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu, likuma 

„Par zemes dzīlēm” 4.panta piektās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 06.09.2011. noteikumu 
Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 
atļauju izsniegšanas kārtība” 26., 27., 32. un 33. punktu,  
1. Izsniegt akciju sabiedrībai „LATVIJAS VALSTS MEŽI”, vienotais reģistrācijas 

Nr.40003466281, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.1/2015 smilts – 
grants un smilts ieguvei smilts-grants un smilts  atradnē „Vilkukakts”, kas atrodas 
īpašumā „Valsts mežs 365602070035”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra 
Nr.3656 007 0035. 
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2. Noteikt atļaujas derīguma termiņu līdz Valsts vides dienesta izsniegtā derīgo izrakteņu 
limitā norādītajam termiņam – 2040.gada 18.maijam. 

3. Apstiprināt bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju Nr.1/2015 (pielikumā) un tās 
pielikumus: 1.pielikums - Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi, 2.pielikums  - Smilts-
grants un smilts atradnes „Vilkukakts” un derīgo izrakteņu ieguves licences laukuma 
izvietojuma plāns un atļaujas adresāta pārvaldījumā  esošā zemes īpašuma ar kadastra 
Nr.36560070035 robeža, 3.pielikums -  Derīgo izrakteņu ieguves limits. 

4. Atļauju izsniegt pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas no akciju sabiedrības 
„LATVIJAS VALSTS MEŽI” par valsts nodevas 142,29 EUR (viens simts četrdesmit 
divi euro un 29 centi) samaksas pašvaldības budžetā. 

 
Lēmums ir pārsūdzams 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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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/30.09/Pielikums_derigie_izrakten_atlaujai.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.291 
 

Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu  
 

Izskatot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Ceriņi”, Bejā, Jaunalūksnes pagastā, 
Alūksnes novadā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Danas KOKAS 20.08.2015. 
iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 27.08.2015. ar Nr. ANP/1-
24/15/646,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma 
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo, piekto un sesto daļu, 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12.panta pirmo daļu, 

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

īpašumiem, zemes gabala 6,5 ha platībā, un trīs palīgceltnēm, turpmāk tekstā – 
dzīvojamā māja, „Ceriņi”, Bejā, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra 
numurs 3656 010 0254, pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku 
savstarpēju līgumu pilnvarotai personai – [..]. 

2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” ne vēlāk kā līdz 
02.10.2015. 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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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.292 
 

Par Alūksnes novada domes 2011.gada 26.maija lēmuma Nr.205 „Par apbūvēta 
zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu “Liepna-1”, Liepnas pagastā, Alūksnes 

novadā, nodošanu īpašuma bez atlīdzības” atzīšanu par spēkā neesošo no tā 
pieņemšanas dienas 

 
 Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
75.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  

 
Atzīt Alūksnes novada domes 2011.gada 26.maija lēmumu Nr.205 „Par apbūvēta 

zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu “Liepna-1”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, 
nodošanu īpašumā bez atlīdzības” par spēkā neesošo no tā pieņemšanas dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs                    A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.293 
 

Par Alūksnes novada domes 2010.gada 29.jūlija lēmuma Nr.410 „Par Alūksnes 
novada pašvaldības īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 2-8, Alūksnē sagatavošanu 

atsavināšanai” atzīšanu par spēku zaudējušu 
 
 

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

Atzīt Alūksnes novada domes 2010.gada 29.jūlija lēmumu Nr.410 „ Par Alūksnes 
novada pašvaldības īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 2-8, Alūksnē sagatavošanu atsavināšanai”, 
par spēku zaudējušu no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                     A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.294 
 

Par kritērijiem projektu objektu noteikšanai  
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktu, 
2015.gada 18.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 8.punktu,  
 
1. Apstiprināt šādus atlases kritērijus Alūksnes novada pašvaldības grants seguma ceļu vai 

ceļa posmu (turpmāk tekstā – ceļš)  pārbūvei Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 
saņemšanai pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
projektiem –  
pārbūvētais ceļš tiek izmantots: 
1.1. lauksaimniecībā izmantojamo zemju apsaimniekošanai; 
1.2. uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības uzņēmumu produkcijas ražošanai, 

pārstrādei vai pārvadāšanai, nodrošināšanai; 
1.3. skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai; 
1.4. nokļūšanai no apdzīvotas vietas ārpus ciema teritorijas uz pakalpojumu saņemšanas 

vietu; 
1.5. ceļam ir sasaiste ar integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu 

izbūvi uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem 
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. 

2. Noteikt, ka projektam jāatbilst vismaz 2 (diviem) no šī lēmuma 1.punktā noteiktajiem 
kritērijiem. 

 
 

  Domes priekšsēdētājs                        A.DUKULIS 
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http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=195351
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=195351
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=134400
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=134400
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=239874
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=194748
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=178094
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=79199
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.295 
 

Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.17/2015 
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā” 

izdošanu 
   
 

Pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu, likuma “Par 
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 
 
1. Apstiprināt Alūksnes novada domes saistošos noteikumus Nr.17/2015 „Par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā” un to 
paskaidrojuma rakstu. 

2. Noteikt, ka ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 2010.gada 
27.maija saistošie noteikumi Nr.14/2010 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā”. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                    A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/30.09/Saistosie_topografiskas_informacijas_aprites_kartiba.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/30.09/Saistosie_topografiskas_informacijas_aprites_kartiba.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.296 
 

Par 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”” izdošanu 
 

 Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 
17.panta trešās daļas 11.punktu, 
 
 Apstiprināt Alūksnes novada domes saistošos noteikumus Nr.18/2015 ,,Par grozījumu 
Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2013 ,,Par 
ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs””  un to 
paskaidrojuma rakstu. 
 
Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/30.09/Saistosie_noteikumi_edinasana.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/30.09/Saistosie_noteikumi_edinasana.docx


 
 

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 24.septembrī                          sēdes protokols Nr.15, 14.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.297 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Kultūras un izglītības centrs “Stili”” 
projekta  „Ceļojošā izstāde Edgara Liepiņa atcerei “Ziemeļu zvaigzne”” realizācijai 

 
 Izskatot biedrības „Kultūras un izglītības centrs “Stili”” 25.08.2015. pieteikumu par 
projektu „Esi vesels”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.08.2015. ar Nr.ANP/1-
41/15/3274, 
 pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošo noteikumu 
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem” 1.4.2., 1.9.2., 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 
67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 09.09.2015. lēmumu, protokols Nr.10, 
9.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Kultūras un izglītības centrs “Stili””, reģistrācijas 
Nr.40008037923, projekta „Ceļojošā izstāde Edgara Liepiņa atcerei “Ziemeļu zvaigzne”” 
realizācijai 600,00 EUR (seši simti euro) apmērā.  

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram 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 
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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 24.septembrī                          sēdes protokols Nr.15, 15.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.298 
 

Par līdzfinansējumu draudzei “Alūksnes evaņģēliski luteriskā draudze” 
projekta  „Bībeles muzejs - maza dārgumu lādīte”  realizācijai 

 
 Izskatot draudzes “Alūksnes evaņģēliski luteriskā draudze” 24.08.2015. pieteikumu 
par projektu „Bībeles muzejs  - maza dārgumu lādīte”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
24.08.2015. ar Nr.ANP/1-41/15/3251, 

 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.apakšpunktu, 1.9.punktu, 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 
67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 09.09.2015. lēmumu, protokols Nr.10, 
1.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu draudzei “Alūksnes evaņģēliski luteriskā draudze”, reģistrācijas 
Nr.90000380953, projekta “Bībeles muzejs - maza dārgumu lādīte”  realizācijai 599,23 EUR 
(pieci simti deviņdesmit deviņu euro un 23 centu) apmērā.  

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma noslēgšanu ar draudzi par 
atbalstītā projekta realizēšanu. 

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

 
Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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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 24.septembrī                          sēdes protokols Nr.15, 16.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.299 
 

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

realizācijai 
 

    Izskatot biedrības “Alūksnes novada pensionāru apvienība” 25.08.2015. pieteikumu par 
projektu “Starptautiskās veco ļaužu dienas pasākums Alūksnes novada pensionāriem”, 
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.08.2015. ar Nr.ANP/1-41/15/3264, un 07.09.2015. 
iesniegumu par papildinājumu projektam “Starptautiskās veco ļaužu dienas pasākums 
Alūksnes novada pensionāriem”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.09.2015. ar 
Nr.ANP/1-41/15/3440,  
 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., 1.9.2., 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, 
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 09.09.2015. lēmumu, protokols Nr.10, 8.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes novada pensionāru apvienība”, reģistrācijas 
Nr.40008092677, projekta “Starptautiskās veco ļaužu dienas pasākums Alūksnes novada 
pensionāriem” realizācijai 566,93 EUR (pieci simti sešdesmit sešu euro un 93 centu) apmērā.  

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram 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 
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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 24.septembrī                          sēdes protokols Nr.15, 17.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.300 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Latviešu - Igauņu kultūras biedrība “STĪGA - KEEL”” 
projekta  „Starpvalstu (Latvija, Igaunija) senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās  

“Kad vējo krizantēmu smarža”” realizācijai 
 
     Izskatot biedrības „Latviešu - Igauņu kultūras biedrība “STĪGA - KEEL”” 24.08.2015. 

pieteikumu par projektu „Starpvalstu (Latvija, Igaunija) senioru vokālo ansambļu 
sadziedāšanās “Kad vējo krizantēmu smarža””, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
24.08.2015. ar Nr.ANP/1-41/15/3253, un 02.09.2015. papildinājumu projektam “Par papildus 
dokumentācijas iesniegšanu projektam”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 02.09.2015. ar 
Nr.ANP/1-41/15/3386, 
 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., 1.9.2., 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, 
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 09.09.2015. lēmumu, protokols Nr.10, 5.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Latviešu - Igauņu kultūras biedrība “STĪGA - KEEL””,  
reģistrācijas Nr.40008123591, projekta “Starpvalstu (Latvija, Igaunija) senioru vokālo 
ansambļu sadziedāšanās “Kad vējo krizantēmu smarža”” realizācijai 600,00 EUR (seši simti 
euro) apmērā.  

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram 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 
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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 24.septembrī                          sēdes protokols Nr.15, 18.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.301 
 

Par  biedrības „Dr. A. Misiņa medicīnas vēstures muzejs” 
projektu  „Esi vesels!” 

 
 Izskatot biedrības „Dr. A. Misiņa medicīnas vēstures muzejs” 25.08.2015. pieteikumu 
par projektu „Esi vesels!”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.08.2015. ar Nr.ANP/1-
41/15/3275, konstatēts: 
 Biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu 600,00 EUR. Biedrības līdzfinansējums sastāda 
53,09 % no projekta kopīgām izmaksām – 1 336,00 EUR. 
 Izvērtējot Biedrības pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, konstatēts, ka 
pasākuma mērķis un uzdevumi ir izveidot dažāda pielietojuma mācību palīglīdzekļus, kas sevī 
ietver gan izpratni par cilvēka ķermeni, higiēnu, vēlamajām darbībām veselības uzturēšanā, 
slimību novēršanā un veiksmīgā atveseļošanās procesā. Paredzamais rezultāts ir izveidot 
praktiskus mācību palīglīdzekļus, ar kuru palīdzību skolēnus ieinteresēt sevis izzināšanā un 
veicināt veselīga dzīves veida izvēli. Projekta pieteikums nerada pārliecību, ka šāda veida 
mācību palīglīdzekļi (galda spēles) sasniegs iecerēto mērķi. Projektā nav skaidrots, vai veiktas 
konsultācijas ar skolām par šādu palīglīdzekļu nepieciešamību vai ietekmi uz mācību procesu. 
Tikai pēc projekta realizācijas paredzēts veikt prezentāciju, lai iepazīstinātu ar rezultātu un 
piedāvātu to izmantot skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, kas nerada pārliecību, vai 
izglītības iestādēm būs saistošs projekta realizētāja piedāvājums. Saistošo noteikumu mērķis 
nav papildināt privāto muzeju uzskates materiālu iegādi. Iesniegtais projekta pieteikums nav 
klasificējams kā Alūksnes novadam sabiedriski nozīmīgs projekts. 
 Aicināta sniegt papildus informāciju, biedrības pārstāve uz Sociālās, izglītības un 
kultūras komitejas sēdi 09.09.2015. neieradās. 
 Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 
1.4.punkts nosaka, ka pašvaldības līdzfinansējums tiek paredzēts sabiedriski nozīmīgu 
projektu realizēšanai Alūksnes novadā 
 Ņemot vērā augstāk minēto, Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu 
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem” 1.6.1., 3.6.3.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu,   
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 09.09.2015. lēmumu, protokols Nr.10, 2.punkts, 
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 Noraidīt biedrības „Dr. A. Misiņa medicīnas vēstures muzejs”, reģistrācijas 
Nr.40008125802, pieteikumu projektam „Esi vesels!” un nepiešķirt līdzfinansējumu projekta 
realizācijai. 

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

 
Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

2015.gada 24.septembrī                          sēdes protokols Nr.15, 19.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.302 
 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 25.septembra lēmumā 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, 

 
Izdarīt grozījumus ar Alūksnes novada domes 25.09.2014. lēmumu Nr.365 “Par 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”  
apstiprinātajā pielikumā “Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas maksas 
pakalpojumu cenrādis”, papildinot to ar 1.2.5. un 2.punktu  šādā redakcijā: 

 
Nr.p.k. Pakalpojums Vienība Cena bez 

PVN 
(EUR) 

PVN likme 
21% 

1.2.5. florbols mēnesī 4,00 nepiemēro 
2. Dalības maksa sacensībās 

citu izglītības iestāžu 
komandu dalībniekiem 

persona 2,00 nepiemēro 

 
 

Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
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E-PASTS: dome@aluksne.lv 
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Alūksnē 

2015.gada 24.septembrī                          sēdes protokols Nr.15, 20.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.303 
 

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: 
1.Vecāku līdzfinansējums  profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvei  

Nr.p. 
k. 

Izglītības programmas nosaukums 
Stundu skaits nedēļā 

EUR 
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 
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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: 
4.3.1. Pieaugušajiem.  

4.3.2. 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. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.oktobrī. 
3. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2014.gada 25.septembra lēmumu 

Nr.364 „Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Mākslas skolas sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem” (sēdes protokols Nr. 17, 35.p.). 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                      A.DUKULIS 

 

 

alu
ks

ne
.lv



 
 

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 24.septembrī                          sēdes protokols Nr.15, 21.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.304 
 

Par maksas pakalpojumu Jaunlaicenes pamatskolā 
  

Izskatot Jaunlaicenes pamatskolas  10.09.2015. iesniegumu Nr.JLPSK/1-19/15/32 
“Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
10.09.2015. ar Nr.ANP/1-42/15/3522, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes  Finanšu komitejas 17.09.2015. lēmumu (sēdes 
protokols Nr.10, 7.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 
apakšpunktu, Pievienotās vērtības likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktu, 52.panta pirmās 
daļas 12.punktu, Ministru kabineta 03.01.2013. noteikumu Nr.17 “Pievienotās vērtības 
nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības 
nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 30.punktu, Izglītības likuma 59.panta ceturtās daļas 
2.punktu un Jaunlaicenes pamatskolas nolikuma 43.punktu, 
 

Apstiprināt maksu (izņemot  Jaunlaicenes pamatskolas darbiniekus un audzēkņus) par 
Jaunlaicenes pamatskolas sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem – kompleksām pusdienām 
1,33 EUR (viens euro, 33 centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa par porciju. 
 
  
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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http://likumi.lv/ta/id/253451-pievienotas-vertibas-nodokla-likums
http://likumi.lv/ta/id/253451-pievienotas-vertibas-nodokla-likums


 
 

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 24.septembrī                          sēdes protokols Nr.15, 22.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.305 
 

Par siltumapgādes maksas noteikšanu Zeltiņu pagastā 
 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Zeltiņu pagasta pārvaldes apkures maksas 
pakalpojumu aprēķinu Zeltiņu pagastā,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 14.punkta “d” apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 42.panta  divpadsmito daļu, 
 
1. Apstiprināt maksu par Zeltiņu pagasta pārvaldes piegādāto siltumenerģiju fiziskām 

personām – 25,39  EUR/MWh, apliekams ar pievienotās vērtības nodokli 12% apmērā. 
2. Lēmuma izpildi nodrošina Zeltiņu pagasta pārvalde. 
3. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.novembri. 
 
 
Domes priekšsēdētājs       A.DUKULIS 
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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 24.septembrī                          sēdes protokols Nr.15, 23.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.306 
 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 09.02.2015.  lēmumā Nr.47 “Par līdzekļu 
izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada ziemas 

sporta centram “Mežinieki”” 
 
 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas 04.08.2015. 
iesniegumu „Par grozījumiem 2015.gada sporta budžetā”, kas reģistrēts Alūksnes novada 
pašvaldībā 04.08.2015. ar Nr.ANP/1-47/15/2999,  
 ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 17.09.2015. lēmumu (sēdes 
protokols Nr.10, 9.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.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,  
 

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 09.02.2015.  lēmumā Nr.47 “Par līdzekļu 
izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada ziemas sporta 
centram “Mežinieki””, izsakot lēmuma 2.punktu jaunā redakcijā: 

“2.   Minētos izdevumus attiecināt uz 062012 valdības funkciju kodu – PA “Spodra” 
sporta būves”. 

 
 
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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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 24.septembrī                          sēdes protokols Nr.15, 24.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.307 
 

Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu  
 

 Izskatot Jaunlaicenes muižas muzeja 04.09.2015. iesniegumu Nr.JLMM/1-8/15/10 
“Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Jaunlaicenes muižas muzeja ēkas “Līgotņi-1” tehniskās 
apsekošanas atzinumam un arhitektoniski mākslinieciskajai inventarizācijai”,  kas reģistrēts 
Alūksnes novada pašvaldībā 04.09.2015. ar Nr.ANP/1-42/15/3415,  

ar mērķi piesaistīt finansējumu no Eiropas Savienības fondiem, 
ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 17.09.2015. lēmumu (sēdes 

protokols Nr.10, 10.punkts), 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 
30.pantu, 
 
1. Atbalstīt tehniskās apsekošanas atzinuma un arhitektoniski mākslinieciskās 

inventarizācijas veikšanu  Jaunlaicenes muižas muzeja ēkai “Līgotņi-1”. 
 

2. Piešķirt Jaunlaicenes muižas muzejam finansējumu 1467,00 EUR (viens tūkstotis četri 
simti sešdesmit septiņu euro) apmērā tehniskās apsekošanas atzinuma un arhitektoniski 
mākslinieciskajai inventarizācijas veikšanai  Jaunlaicenes muižas muzeja ēkai “Līgotņi-
1”. 
 

3. Finansējumu nodrošināt veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2015.gadam 
apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda 049010 „ES projektu 
līdzfinansējums (pašvaldības projekti)” uz valdības funkcijas kodu 082203 „Jaunlaicenes 
muižas muzejs” par lēmuma 2.punktā minēto summu. 

 
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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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 24.septembrī                          sēdes protokols Nr.15, 25.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.308 
 

Par līdzekļu piešķiršanu Mālupes pagasta pārvaldei 
 

 Izskatot Mālupes pagasta pārvaldes 03.09.2015. iesniegumu Nr.MLPP/1-5/15/56 “Par 
papildus līdzekļu piešķiršanu”,  kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 03.09.2015. ar 
Nr.ANP/1-33/15/3402,  

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 17.09.2015. lēmumu (sēdes 
protokols Nr.10, 13.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta 
pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 
30.pantu, 
 
1. Piešķirt Mālupes pagasta pārvaldei finansējumu 3815,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti 

piecpadsmit euro) apmērā Mālupes salas brīvdabas estrādes būvniecības pabeigšanai. 
 

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 082310 „Mālupes 
Saieta nams” par lēmuma 1.punktā minēto summu. 

 
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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Alūksnē 

2015.gada 24.septembrī                          sēdes protokols Nr.15, 26.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.309 
 

Par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jumta seguma nomaiņu 
 
 Izskatot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 31.08.2015. iesniegumu Nr.AVG/1-
14/15/104, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 31.08.2015. ar Nr.ANP/1-42/15/3333, 
un 07.09.2015. iesniegumu Nr.AVG/1-14/15/115, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
07.09.2015. ar Nr.ANP/1-42/15/3445, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 17.09.2015. lēmumu (sēdes 
protokols Nr.10, 11.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” 
30.pantu, 
 

1. Atbalstīt Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9.klašu ēkas jumta seguma 
remonta veikšanu, rezervējot Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžetā 
finansējumu līdz 18000,00 EUR.  

 
2. Uzdot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktoram veikt iepirkumu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 
 

3. Pēc piedāvājuma izvēles, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktoram 
informēt Alūksnes novada domi par nepieciešamā finansējuma apmēru. 

 
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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2015.gada 24.septembrī                          sēdes protokols Nr.15, 27.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.310 
 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  
projekta “Alūksnes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde (būves mets)” 

līdzfinansēšanai 
 

Izskatot Vidzemes plānošanas reģiona Iepirkuma komisijas 11.09.2015. iesniegumu 
Nr.2.4-2.32/401 “Par līdzfinansējumu iepirkumā paredzētās aktivitātes īstenošanai”, kas 
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 11.09.2015. ar Nr.ANP/1-35/15/3550, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes 23.04.2015. lēmuma Nr.148 “Par atbalstu 
Veselības veicināšanas pakalpojumu centra projekta virzībai” 1.2. un 2.punktu, Alūksnes 
novada domes Finanšu komitejas 17.09.2015. lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 12. punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.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 9557,00 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti piecdesmit septiņu 
euro) apmērā Vidzemes plānošanas reģiona, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas projekta Nr.4.3-24/NFI/INP-001 “Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana 
Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros, rīkotā iepirkuma 
Nr.APR/2015/15/NFI “Alūksnes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde (būves 
mets)” līdzfinansējumam. 

 
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 049005 valdības funkciju kodu – Projektu 

sagatavošanas un ieviešanas pasākumi. 
 
  
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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Lēmuma projekts 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 

2015.gada 24.septembrī                          sēdes protokols Nr.15, 28.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.311 
 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 „Par amata vietu 
un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu” 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.312 
 

Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 16.pantu, likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, Ministru kabineta 
13.07.1999. noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par 
izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 2., 2.1, 7., 20., 20.2 

un 20.4  punktu, ar 01.09.2015.: 
1. Apstiprināt viena skolēna izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības pamata 

un vispārizglītojošo izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem: 
1.1. Alūksnes pilsētas sākumskolā 32,71 EUR; 
1.2. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 63,60 EUR; 
1.3. Alūksnes novada vidusskolā 48,39 EUR; 
1.4. Strautiņu pamatskolā 64,20 EUR; 
1.5. Ilzenes pamatskolā 89,38 EUR; 
1.6. Bejas pamatskolā 66,42 EUR; 
1.7. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā 75,05 EUR; 
1.8. Jaunlaicenes pamatskolā 61,75 EUR; 
1.9. Liepnas vidusskolā 110,21 EUR; 
1.10. Malienas pamatskolā 59,83 EUR; 
1.11. Mālupes pamatskolā 91,34 EUR; 
1.12. Mārkalnes pamatskolā 99,84 EUR; 
1.13. Pededzes pamatskolā 65,75 EUR; 
1.14. Ziemeru pamatskolā 114,16 EUR; 
saskaņā ar 1.pielikumu. 

 
2. Apstiprināt viena audzēkņa izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem: 
2.1. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 137,60 EUR; 
2.2.  Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” 129,59 EUR; 
2.3.  Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” 170,18 EUR; 
2.4.  Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pūcīte” 167,20 EUR; 
2.5.  Strautiņu pamatskolā (Strautiņu pirmsskolas izglītības iestādes 

„Zemenīte”  saistību pārņēmēja) 212,89 EUR; 
saskaņā ar 2.pielikumu. 
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3.  Apstiprināt viena skolēna izmaksas par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 

internāta sniegtajiem pakalpojumiem (gultas vietu) 71,14 EUR mēnesī, saskaņā ar 
3.pielikumu 

 
4. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 26.02.2015. lēmumu Nr.83 „Par 

izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos” (sēdes 
protokols Nr.4, 26.punkts). 

 
Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/30.09/Pielikums%20lemumam%20par%20savstarpejiem%20norekini%202015_septembris.xls
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/30.09/Pielikums%20lemumam%20par%20savstarpejiem%20norekini%202015_septembris.xls
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2015.gada 24.septembrī                          sēdes protokols Nr.15, 30.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.313 
 

Par Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Pūcīte” vadītāju 

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

1. Iecelt par  Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Pūcīte” vadītāju (uz Ligitas 
BELOVAS grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma un tam sekojošā bērna kopšanas 
atvaļinājuma laiku) Anitu ŠNEIDERI, personas kods [..]. 
 

2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt Jaunalūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādes „Pūcīte” materiālo vērtību nodošanu Anitai 
ŠNEIDEREI. 

 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.314 
 

Par  darba attiecību izbeigšanu  ar  Olīviju JĒĢERI 
 
 Izskatot Ilzenes pamatskolas direktores Olīvijas JĒĢERES iesniegumu par 
atbrīvošanu no Ilzenes pamatskolas direktora  amata, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
16.09.2014 ar Nr. ANP/1-42/15/3595, 
 
 pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  9.punktu,  
 

Atbrīvot no  Ilzenes pamatskolas direktora amata  Olīviju JĒĢERI, personas kods [..]. 
 

 
Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.315 
 

Par finansējuma piešķiršanu Ilzenes pamatskolai 
 
 Izskatot Ilzenes pamatskolas 10.09.2015. iesniegumu Nr.IPSK/1-12/15/37 “Par 
papildfinansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 11.09.2015. ar 
Nr.ANP/1-42/15/3525, 

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 4802,00 EUR (četri tūkstoši astoņi simti divu euro) apmērā Ilzenes 

pamatskolas uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai. 
 
2.  Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2015.gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma veida „Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi 
par iepriekšējiem gadiem” plānu par lēmuma 1.punktā minēto summu. 

 
3. Minētos izdevumus attiecināt uz: 

3.1. 092220 valdības funkcijas kodu – Ilzenes pamatskola – 1906,00 EUR; 
3.2. 092222 valdības funkcijas kodu – Ilzenes pamatskolas pirmsskolas pedagoģiskie 

darbinieki (pašvaldības finansējums) – 2896,00 EUR. 
 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 
iekļaušanu budžeta grozījumos. 

 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 
 
 
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.316 
 

Par saistošo noteikumu Nr.19/2015 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 
2015.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par Alūksnes novada 

pašvaldības budžetu 2015.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.19/2015 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2015.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par Alūksnes novada pašvaldības 
budžetu 2015.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu. 
 
 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/30.09/30.09.zip
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.317 
 

Par Alūksnes novada domes 2009.gada 17.septembra  
lēmuma Nr. 212 atzīšanu par spēku zaudējušu 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, ņemot 

vērā to, ka vēlēto amatpersonu darbu pārrauga Alūksnes novada domes priekšsēdētājs, 
 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2009.gada 17.septembra lēmumu 
Nr.212 “Par instrukcijas “Par kārtību, kādā iesniedzami pieteikumi pašvaldības 
iepirkumu procedūras uzsākšanai Alūksnes novada pašvaldībā” apstiprināšanu”, sēdes 
protokols Nr.8, 67.punkts. 

2. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.oktobrī. 
 
Domes priekšsēdētājs                        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.318 
 

Par līdzekļu izdalīšanu Mālupes pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības 
Ceļu un ielu rezerves fonda 

 
Izskatot Mālupes pagasta pārvaldes 21.09.2015. iesniegumu Nr.MLPP/1-5/15/59 „Par 

finanšu līdzekļu piešķiršanu “Tehniskā projekta izstrādei un autoruzraudzības veikšanai 
Alūksnes novada pašvaldības Mālupes pagasta ceļam Mālupe – Purmala””, kas saņemts un 
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 21.09.2015. ar Nr.ANP/1-33/15/3641,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada 
pašvaldības 2015.gada 29.janvāra noteikumu Nr.1/2015 „Alūksnes novada pašvaldības Ceļu 
un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība” (apstiprināta ar 29.01.2015. Alūksnes novada domes 
lēmumu Nr.12, protokols Nr.2, 9.punkts) 9.punktu, Alūksnes novada domes 2015.gada 
26.marta lēmumu Nr.126 „Par lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākumu 
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, 

 
1. Izdalīt Mālupes pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu rezerves 

fonda finansējumu 4819 EUR (četri tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit euro) apmērā 
paredzamā Eiropas Savienības līdzfinansējuma pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” realizēšanai - pašvaldības autoceļu pārbūves projektēšanas 
darbiem un autoruzraudzībai. 

2. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai atspoguļot izdalītos līdzekļus Alūksnes 
novada pašvaldības nākamajos 2015.gada budžeta grozījumos. 

 
  Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.319 
 

Par atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā 

Ar mērķi iegūt objektīvu informāciju par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma 
sniegšanas Alūksnes novadā tirgus piedāvājumu, lai izvērtētu par šī no pašvaldības autonomās 
funkcijas izrietošā uzdevuma realizēšanas formas efektivitāti un ekonomiskumu,  

 
 pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta trešo un desmito daļu un 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmo daļu,  
 
Organizēt publisko iepirkumu atkritumu apsaimniekošanai Alūksnes novadā. 

 
 

  Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
  

alu
ks

ne
.lv



 
 

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 24.septembrī                          sēdes protokols Nr.15, 37.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.320 
 

Par dzīvojamās mājas „Zālāji”, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa 
īpašumam Nr.[..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju” 75.panta ceturto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas  
27.02.2008. izziņu Nr.11-30V1/11, 31.08.1993. Alūksnes rajona paju sabiedrības „Ilzene” 
vienošanos starp paju sabiedrību „Ilzene” un [..] par dzīvokļa Nr. [..] „Zālājos”, Jaunzemos, 
Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā pirkšanu,   un,  

ņemot vērā [..] 23.09.2015. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības 
kancelejā 23.09.2015. ar Nr.ANP/1-24/15/707,  
 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības [..], personas kods [..], zemesgabala „Zālāji”, 
Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3652 005 0209, 
pie dzīvokļa īpašuma Nr. [..] piederošās kopīpašuma 589/12136 domājamās daļas. 

 
2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 589/12136 domājamo daļu 

nodošanu bez atlīdzības [..] īpašumā tiek noslēgta līdz 2015.gada 12.oktobrim. 
 
 
  Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS alu
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Satur informāciju ar personu kodiem 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.321 
 

Par apbalvojumu  piešķiršanu 
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