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
2016.gada 30.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 1.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.202

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.129 “Par ciemu
statusu Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, atcelšanu un adrešu maiņu”
Saņemot Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas informāciju par neprecizitātēm
Alūksnes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.129 “Par ciemu statusu Pededzes
pagastā, Alūksnes novadā, atcelšanu un adrešu maiņu”, konstatēts, ka:
2.87., 2.206. un 2.82., 2.161.punktos minētās adreses pēc ciema statusa atcelšanas sakrīt,
2.153. un 2.305. punktos norādīti nekorekti ēku kadastra apzīmējumi,
2.266. un 2.276.punktos minēto ēku adreses jau dzēstas.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 11.panta pirmo
daļu, 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
“Adresācijas noteikumi” 2., 8., 9., 13. un 15.punktu, Alūksnes novada domes 2015.gada
27.augusta saistošiem noteikumiem Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” un to sastāvā
esošo Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.2.nodaļas “Apdzīvojuma struktūra”
150.punktu un grafiskās daļas karti “Pededzes pagasta teritorijas funkcionālā zonējuma karte”,
Veikt grozījumus Alūksnes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.129 “Par
ciemu statusu Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, atcelšanu un adrešu maiņu” un turpmāk:
1. 2.87. punktu izteikt šādi: “2.87. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu
36800050059, un uz tās esošām
ēkām, ar kadastra apzīmējumu
36800050059001, 36800050059002, 36800050059004, 36800050059005,
36800050059006, 36800050059008 un 36800050059009 adresi no “Vībotnes”,
Jaseņeci, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Jeseņecu
Vībotnes””, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352”,
2. 2.153.punku izteikt šādi: “2.153. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu
36800040031, un uz tās esošām
ēkām, ar kadastra apzīmējumu
36800040031001, 36800040031002, 36800040031003, 36800040031004,
36800040031005, 36800040031009, 36800040031010 un 36800040031011
adresi no “Malenieki”, Ķurši, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz
“Malenieki””, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352”,
3. 2.161.punku izteikt šādi: “2.161. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu
36800040143, un uz tās esošām ēkām, ar kadastra apzīmējumu 36800040143001,

36800040143002 un 36800040143003 adresi no “Sildegas”, Ķurši, Pededzes
pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Ķuršu Sildegas””, Pededzes pagasts,
Alūksnes novads, LV-4352,”.
4. dzēst 2.266.punktu,
5. dzēst 2.276.punktu,
6. 2.305. punktu izteikt šādi: “2.305. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu
36800070006, un uz tās esošām
ēkām, ar kadastra apzīmējumu
36800070006001, 36800070006002, 36800070006003, 36800070006004,
36800070006005 un 36800070006006, adresi no “Benderova”, Zaiceva,
Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Benderova”, Pededzes
pagasts, Alūksnes novads, LV-4352”.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju (personas kods)

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
2016.gada 30.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 2.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.203

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra
apzīmējumu 3656 010 0118, “Struņķene”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā,
atsavināšanu
Izskatot [..] 01.06.2016. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu, kas
10.06.2016. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr.ANP/1-24/16/455,
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 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 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes 08.06.2016. atzinumu, reģistrētu
Alūksnes novada pašvaldībā ar Nr.ANP/1-33/16/2309,
1.
Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu
zemes starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3656 010 0118,
“Struņķene”, Jaunalūksnes 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 ierosinātāja [..]. 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 “Struņķene”
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 3656
010 0118.
4.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju (personas kods)

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
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Alūksnē
2016.gada 30.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 3.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.204

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3696 007 0104, “Krastmaļi 1”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu
Izskatot [..] pilnvarotās personas [..] 27.05.2016. iesniegumu par nekustamā īpašuma
“Krastmaļi 1”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 27.05.2016. saņemts
Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts novada pašvaldības kancelejā ar Nr.ANP/1-24/16/418,
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, ņemot vērā 18.10.2005.
zvērinātas notāres Mārītes RATENIECES izsniegtu mantojuma apliecību, iereģistrētu aktu un
apliecinājumu reģistrā ar Nr.6330,
1.
Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Krastmaļi 1”,
Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3696 007 0104, sastāvā esošo,
neapbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3696 007 0104, par kuru Ziemera pagasta pārvalde 26.06.2009.
noslēgusi zemes nomas līgumu ar bijušā zemes lietotāja [..] mantinieci [..], personas
kods [..].
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 – neapbūvētu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 3696 007 0104, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā,
pārdodot par brīvu cenu [..], personas kods [..].
4.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
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Alūksnē
2016.gada 30.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 4.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.205

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Bērzulejas” - 1, Mārkalnē,
Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 03.06.2016.
iesniegumu Nr.1-9/357 “Par atbrīvotu dzīvokli”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 06.06.2016. ar Nr.ANP/1-42/16/2272,
secinot to, ka nepieciešamie izdevumi, lai izbūvētu apkures ierīces “Bērzulejās” – 1,
Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā tam nepieciešamie līdzekļi, bet vēlāk arī
administrēšanas un uzturēšanas izdevumi nav samērojami ar īpašuma faktisko vērtību un
izmantošanas iespējām,
ņemot vērā Mārkalnes pagasta pārvaldes 16.05.2016. iesniegumu Nr.MRPP/1-5/16/63
“Par iesnieguma pārsūtīšanu izskatīšanai pēc būtības”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes
novada pašvaldībā 16.05.2016. ar Nr.ANP/1-33/16/1933,
pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta otro daļu,
5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta trešo daļu,
1. Atzīt, ka Alūksnes novada pašvaldības dzīvoklis „Bērzulejas” – 1, Mārkalnē, Mārkalnes
pagastā, Alūksnes novadā, nav derīgs dzīvošanai.
2. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli
„Bērzulejas” - 1, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību
47,4m² un ar to saistītām kopīpašuma 474/8586 domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas un zemes.
3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu „Bērzulejas” – 1, Mārkalnē,
Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā.
4. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
5. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt
atsavināšanas komisijai.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Īpašumu

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
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Alūksnē
2016.gada 30.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 5.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.206

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra
apzīmējumu 3688 005 0276, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu
Izskatot [..]14.06.2016. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu, kas 16.06.2016.
saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/16/471, 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 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 Veclaicenes pagasta pārvaldes 16.06.2016. atzinumu, reģistrētu Alūksnes novada
pašvaldībā ar Nr.ANP/1-33/16/2487,
1.

2.

3.

4.

Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu
zemes starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3688 005 0276,
Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā.
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 [..]. 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.
Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē par brīvu cenu noteiktam personu lokam,
Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes starpgabalu, Veclaicenes
pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 3688 005 0276.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2016.gada 30.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 6.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.207

Par cirsmas “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā,
atsavināšanu
Izskatot pašvaldības aģentūras “Spodra” direktora G.KOZILĀNA 17.06.2016.
iesniegumu par cirsmas atsavināšanu izsolē, kas 17.06.2016. saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/16/2507, 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 sanitāro
cirti (platība 22,28ha, 1.kvartāla nogabali 4,12,13,16,17,21,24,29,30, pārdodamais
apjoms 706,64m³) īpašumā “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā,
Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3656 009 0095 (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

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
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Alūksnē
2016.gada 30.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 7.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.208

Par cirsmu “Kaktiņi ZR3”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu
Izskatot pašvaldības aģentūras “Spodra” direktora G.KOZILĀNA 16.06.2016.
iesniegumu par cirsmu atsavināšanu izsolē, kas 17.06.2016. saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/16/2506, 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 - cirsmas īpašumā
“Kaktiņi ZR3”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3696 005
0250 (turpmāk tekstā - cirsmas), atsavinot vienā izsoles paketē:
1.1. cirsmu - kailcirti (platība 1,5ha, 1.kvartāla nogabali Nr.5, 9, pārdodamais
apjoms 225,60m³);
1.2. cirsmu - kailcirti (platība 0,5ha, 1.kvartāla nogabals Nr.10, pārdodamais
apjoms 61,00m³);
1.3. cirsmu- krājas kopšanas cirti (platība 8,6ha, 1.kvartāla nogabali Nr.1, 2, 3, 4,
7, 8, pārdodamais apjoms 110,13m³).

2.

Uzdot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmās kustamās mantas - cirsmu novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus un
rīkot izsoli.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
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A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2016.gada 30.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 8.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.209

Par zemes vienību Pededzes pagastā, Alūksnes novadā nodošanu bez atlīdzības valsts
īpašumā
Izskatot Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.06.2016. iesniegumu Nr.17-8/6627 „Par
zemes vienībām”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.06.2016. ar
Nr.ANP/1-35/16/2305, turpmāk tekstā – Iesniegums, novada dome konstatē, ka:
pašvaldībai piekritīgā zeme “Zabolova – Bīberi – Bairīši”, Pededzes pagastā, Alūksnes
novadā, kadastra apzīmējums 3680 003 0259, 0,5264 ha platībā, ar lietošanas mērķi – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101),
atrodas pašvaldības valdījumā,
pašvaldībai piekritīga zeme “Pierobežas ceļš”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā,
kadastra apzīmējums 3680 005 0109, 0,34 ha platībā, ar lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101), atrodas
pašvaldības valdījumā.
Zemes gabali valstij Iekšlietu ministrijas personā nepieciešami, lai nodrošinātu operatīvu
Valsts robežsardzes funkciju pildīšanu. Kā norādīts Iesniegumā, pamatojoties uz 2012.gada
11.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.839 “Nodrošinājuma valsts aģentūras
nolikums”, Nodrošinājuma valsts aģentūra veic Latvijas Republikas robežas ar Krievijas
Federāciju un Baltkrievijas Republiku pierobežas ceļu zemes īpašumtiesību sakārtošanu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrā daļa nosaka, ka atvasinātas
publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas publiskas
personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts
pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma
veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts
īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas
publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais
īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts
pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma
veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai
publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi.

Pieņemot lēmumu, novada dome ņem vērā Pededzes pagasta pārvaldes 17.06.2016.
iesniegumu Nr.PPP/1-5/16/43 „Par īpašumu atsavināšanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes
novada pašvaldībā 17.06.2016. ar Nr. ANP/1-33/16/2488.
Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu,
1. Nodot valdījumā bez atlīdzības valstij Iekšlietu ministrijas personā Valsts robežsardzes
funkciju pildīšanai šādus Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgus nekustamos īpašumus:
1.1. pašvaldībai piekritīgu zemi “Zabolova – Bīberi – Bairīši”, Pededzes pagastā,
Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3680 003 0259, 0,5264 ha platībā;
1.2. pašvaldībai piekritīgu zemi “Pierobežas ceļš”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā,
kadastra apzīmējums 3680 005 0109, 0,34 ha platībā.
2. Noteikt Iekšlietu ministrijai aizliegumu atsavināt un apgrūtināt lēmuma 1.punktā minētos
nekustamos īpašumus ar lietu tiesībām un pienākumu bez atlīdzības nodot tos Alūksnes
novada pašvaldībai, ja tie vairs netiek izmantoti Valsts robežsardzes funkciju pildīšanai,
attiecīgi par to izdarot atzīmi zemesgrāmatā.
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Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 27.februāra noteikumos Nr.3/2014
“Par kārtību, kādā tiek atsavināti un iznomāti pašvaldības nekustamie īpašumi”
Pamatojoties uz 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 “Noteikumi
par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem”, Zemes pārvaldības likuma 17.pantu,
Izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada domes 2014.gada 27.februāra noteikumos
Nr.3/2014 “Par kārtību, kādā tiek atsavināti un iznomāti pašvaldības nekustamie īpašumi”
(apstiprināti ar 27.02.2014. lēmumu Nr.51(protokols Nr.4, 7.punkts):
1. Aizstāt 2.nodaļā vārdus “Nekustamais īpašums” attiecīgajā locījumā ar vārdiem
“Zemes gabals”.
2. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:
“14. Lēmumu, izņemot noteikumu 15. un 18.punktā noteiktos gadījumus, par
pašvaldības ēku (būvju) vai nedzīvojamo telpu un tām funkcionāli nepieciešamo
zemes gabalu vai to daļu, turpmāk tekstā – nomas objekts, iznomāšanu pieņem
Alūksnes novada dome. Nomas tiesību izsoli organizē pašvaldības Īpašumu
atsavināšanas komisija vai attiecīgā pagasta pārvalde. Nomas tiesības piešķir
rakstiskā vai mutiskā izsolē, saskaņā ar izsoles nolikumā ietverto izsoles kārtību un
procedūru.”.
3. Aizstāt 16.punktā skaitļus “14.3.” ar skaitļiem “15.3.”.
4. Papildināt noteikumus ar 17.¹ punktu:
“17.¹ Ja nomas objektu iznomā saimnieciskajai darbībai un attiecīgā objekta
iznomāšana klasificējama kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu nosaka atbilstoši
sertificēta vērtētāja noteiktai tirgus nomas maksai.”.
5. Papildināt noteikumus ar 26.3. punktu:
“26.3. lai nomas objektu varētu izmantot atbilstoši tā mērķim.”.
6. Svītrot 31.punktu.
7. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:
“32. Pašvaldība iznomā Alūksnes novada pašvaldībai piederošus vai piekrītošus
neapbūvētus zemes gabalus, kā arī saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta
nosacījumiem, zemes gabalus, kas ar pašvaldības lēmumiem ieskaitīti rezerves zemes

fondā vai zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi, un kas iekļauti neapbūvētu
pašvaldību īpašumu, kas var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, sarakstos.”.
8. Papildināt noteikumus ar 6.nodaļu:
“6. Atlaides nomas maksai
41. Pašvaldība piemēro 50% atlaidi noteiktajai nomas maksai, ja:
41.1. nomnieka veiktie ieguldījumi nomas objektā pārsniedz vai ir vienādi ar īpašuma
vērtību vai
41.2. nomnieks ar jaunradītajām darba vietām nodrošina noteiktos sasniedzamos
rādītājus Eiropas Savienības fondu 2016. – 2020.gada plānošanas perioda investīciju
objektos.
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Par saistošo noteikumu Nr.15/2016
„Grozījumi Alūksnes novada domes 2015.gada 5.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā”” izdošanu
Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu,
Apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi Alūksnes novada domes 2015.gada 5.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes
novadā” un to paskaidrojuma rakstu.
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.212

Par Alūksnes pilsdrupu attīstības stratēģiju 2016.-2026. gadam
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās
daļas 5., 23.punktu,
Apstiprināt Alūksnes pilsdrupu attīstības stratēģiju 2016.-2026. gadam.

Domes priekšsēdētājs

Ar dokumenta pielikumu var iepazīties pašvaldības kancelejā
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Par šaursliežu dzelzceļa Gulbene-Alūksne stacijas “Alūksne” attīstības stratēģiju 2016.2025.gadam
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta
pirmās daļas 5., 23.punktu,
Apstiprināt šaursliežu dzelzceļa Gulbene-Alūksne stacijas “Alūksne” attīstības stratēģiju
2016. – 2025.gadam.
Domes priekšsēdētājs
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Par īslaicīgās nomas maksas noteikšanu Zeltiņu pagastā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “b”
apakšpunktu, Alūksnes novada pašvaldības noteikumu Nr.3/2014 “Par kārtību, kādā tiek
atsavināti un iznomāti pašvaldības nekustamie īpašumi” 18.punktu,
1. Apstiprināt maksu par īslaicīgu telpu nomu „Skolā”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā
1,30 EUR/m2 mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.
2. Lēmuma izpildi nodrošina Zeltiņu pagasta pārvalde.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.jūliju.
Domes priekšsēdētājs
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Par siltumapgādes tarifa noteikšanu Mālupes pagastā

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Mālupes pagasta pārvaldes 16.06.2016. iesniegumu
Nr.MLPP/1-5/16/40 (reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 16.06.2016. ar Nr. ANP/133/16/2470) ar ierosinājumu noteikt tarifu Mālupes pagasta pārvaldes ražotajai un piegādātajai
siltumenerģijai,
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 1. un 2.punktu, 42.panta divpadsmito daļu,
1. Apstiprināt maksu par Mālupes pagasta pārvaldes piegādāto siltumenerģiju:
1.1. fiziskām personām – 46,73 EUR/MWh, maksa apliekama ar pievienotās vērtības nodokli
12% apmērā;
1.2. juridiskām personām – 46,73 EUR/MWh, maksa apliekama ar pievienotās vērtības
nodokli 21% apmērā.
2. Lēmuma izpildi nodrošina Mālupes pagasta pārvalde.
3. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.septembrī.
Domes priekšsēdētājs
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Par projektu ,,Alūksnes novada Liepnas pagasta pašvaldības autoceļa FranciskopoleKavaci pārbūve”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktu,
21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 18.3.punktu, Alūksnes
novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 1.3.punktu un Investīciju
plāna 2015.-2017.gadam 14.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"” un Alūksnes novada domes 2015.gada 27. novembra
lēmumu Nr. 375 “Par finansējumu un laika periodu projektu realizācijai”,
1. Iesniegt projekta ,,Alūksnes novada Liepnas pagasta pašvaldības autoceļa FranciskopoleKavaci pārbūve” (turpmāk tekstā – projekts) iesniegumu Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma ,,Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātajam projektu iesniegumu konkursam.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 130140,36 EUR (viens simts trīsdesmit tūkstoši
viens simts četrdesmit euro un 36 centi) apmērā, tajā skaitā projekta:
2.1. attiecināmās izmaksas 92 253,33 EUR (deviņdesmit divi tūkstoši divi simti
piecdesmit trīs euro un 33 centi ), ko sastāda ELFLA finansējums 90% apmērā jeb
83 028,00 EUR (astoņdesmit trīs tūkstoši divdesmit astoņi euro) un Alūksnes novada
pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā jeb 9 225,33 EUR (deviņi tūkstoši divi simti
divdesmit pieci euro un 33 centi),
2.2. neattiecināmās izmaksas 37 887,03 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti
astoņdesmit septiņi euro un 3 centi).
3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt:
3.1. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 42 429,42 EUR (četrdesmit divi
tūkstoši četri simti divdesmit deviņi euro un 42 centi), ko sastāda projekta attiecināmās
izmaksas 9 225,33 EUR (deviņi tūkstoši divi simti divdesmit pieci euro un 33 centi) un
projekta neattiecināmās izmaksas 33 204,09 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši divi simti četri
euro un 9 centi),
3.2. Liepnas pagasta pārvaldes apstiprinātā budžeta ietvaros finansējumu 4 682,94 EUR
(četri tūkstoši seši simti astoņdesmit divi euro un 94 centi), ko sastāda projekta

neattiecināmās izmaksas 4 682,94 EUR (četri tūkstoši seši simti astoņdesmit divi euro un
94 centi).
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Mālupes un Liepnas pagastu pārvalžu vadītāju Ivetu
PRIEDI.
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Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumā Nr.272 „Par piedalīšanos
projektā „Proti un Dari!””
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punktu,
Ministru kabineta 07.07.2015. noteikumu Nr.385 „Darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu
prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros
un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi” 17.2.punktu,
izdarīt Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumā Nr.272 „Par piedalīšanos projektā “Proti un
Dari!”, sēdes protokols Nr.14, 14.punkts, šādus grozījumus:
1.Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Par atbildīgo kontaktpersonu projekta īstenošanā no pašvaldības puses noteikt projektu
vadītāju Antru PAEGLI, tālr.64381484, e-pasts: antra.paegle@aluksne.lv”.
2. Izteikt lēmuma pielikumu ,,Esošā situācija mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā Alūksnes
novada pašvaldībā” jaunā redakcijā (pielikumā).
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Alūksnē
2016.gada 30.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 17.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.218

Par grozījumu Alūksnes novada domes 23.04.2015. lēmumā Nr. 149 “Par atbalstu sporta
kompleksa tehniskās dokumentācijas izstrādei”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu,
Aizstāt Alūksnes novada domes 23.04.2015. lēmuma Nr. 149 “Par atbalstu sporta
kompleksa tehniskās dokumentācijas izstrādei” 1.punktā tekstu iekavās ar tekstu “zemes vienības
kadastra apzīmējums 3601 019 2918 pašvaldībai piekritīgajā zemes gabalā Jāņkalna ielā 17A,
Alūksnē, Alūksnes novadā”.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2016.gada 30.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 18.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.219
Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda projektā

Ņemot vērā 13.06.2016. Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas
uzaicinājumu, pamatojoties uz Tūrisma likuma 8.panta 3.punktu un likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
1. Iesaistīties Latvijas vides aizsardzības fonda rīkotajā projektu konkursā
„Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana
godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”, iesniedzot Alūksnes novada
pašvaldības, Gulbenes novada domes un Cesvaines novada pašvaldības kopīgu
projektu “Putnu dziesma manai Latvijai” (turpmāk tekstā – projekts). Projekta
īstenošanas laiks no 01.09.2016. līdz 01.09.2017.
2. Nodrošināt nepieciešamo projekta līdzfinansējuma indikatīvo summu 2500 EUR (divi
tūkstoši pieci simti euro), kas sastāda 10% no indikatīvā projekta partnerim piešķirtā
finansējuma apjoma 25 000 EUR (divdesmit pieci tūkstoši euro) no Alūksnes novada
pašvaldības 2016.un 2017.gada budžeta līdzekļiem.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2016.gada 30.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 19.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.220

Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu
Alūksnes šaursliežu dzelzceļa stacijas ēkas jumta remontam
Ņemot vērā Satiksmes ministrijas Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa konsultatīvās
padomes 17.05.2016. lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 5.punkts), Alūksnes novada attīstības
programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes
29.01.2015. lēmumu Nr.16 (sēdes protokols Nr.2, 13.punkts), 6.4.punktu, Alūksnes novada
attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizācijas, kas
apstiprināts ar Alūksnes novada domes 21.04.2016. lēmumu Nr.126 (ārkārtas sēdes protokols
Nr.7, 1.punkts), 69.punktu, Alūksnes novada domes Tautsaimniecības komitejas 13.06.2016.
lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 8.punkts) un Finanšu komitejas 21.06.2016. lēmumu (sēdes
protokols Nr.6, 12.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 2. un 23.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu,
1.

Atbalstīt Alūksnes šaursliežu dzelzceļa stacijas ēkas jumta remontu.

2.

Lēmuma izpildei piešķirt līdzfinansējumu 13 526,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti
divdesmit sešu euro) apmērā.

3.

Finansējumu lēmuma 2.punktā noteiktā apmērā nodrošināt, veicot Alūksnes novada
pašvaldības pamatbudžeta 2016.gadam apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības
funkciju koda 049010 “ES projektu līdzfinansējums” uz valdības funkcijas kodu 066002
„Pārējā tautsaimniecība”.

4.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2016.gada 30.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 20.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.221

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
ugunsgrēka seku likvidēšanai
Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas 08.06.2016. iesniegumu, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.06.2016. ar Nr.ANP/1-47/16/2313,
ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 21.06.2016. lēmumu (sēdes
protokols Nr.6, 11.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.daļu, 15.panta pirmās
daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 23.punktu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu un 30.pantu,
1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem finansējumu 9 618,00 EUR (deviņi tūkstoši seši simti astoņpadsmit euro)
apmērā ugunsgrēka seku likvidēšanai valsts nozīmes kultūras pieminekļa ēkā “Kungu
māja” ar Nr.2801, “Austriņos”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā.
2. Noteikt, ka par lēmuma izpildi un kontroli atbildīgā persona ir Mālupes un Liepnas
pagastu pārvaldes vadītājs.
3. Minētos izdevumus attiecināt uz 06110 valdības funkciju kodu – Mālupes komunālā
saimniecība.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2016.gada 30.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 21.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.222

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
Mārkalnes pagasta feldšeru – vecmāšu punktam
Izskatot Mārkalnes pagasta pārvaldes 03.03.2016. iesniegumu Nr.MRPP/1-5/16/36 “Par
finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 03.03.2016. ar Nr.ANP/133/16/898,
ņemot vērā Alūksnes novada domes 26.05.2016. lēmumu Nr.182 “Par pašvaldības
funkciju organizēšanu” (sēdes protokols Nr.10, 14.punkts) un Alūksnes novada domes Finanšu
komitejas 21.06.2016. lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 9.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.daļu, 15.panta pirmās
daļas 6.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 23.punktu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu un 30.pantu,
1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem finansējumu 5 056,00 EUR (pieci tūkstoši piecdesmit sešu euro) apmērā
Mārkalnes pagasta feldšeru – vecmāšu punkta telpu izveidei ēkā “Pūcītēs”, Mārkalnes
pagastā, Alūksnes novadā.
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 072109 valdības funkciju kodu – Mārkalnes pagasta
feldšeru – vecmāšu punkts.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2016.gada 30.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 22.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.223

Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumu autotransportam
Izskatot Jaunannas pagasta pārvaldes 08.06.2016. iesniegumu Nr.JNPP/1-5/16/34 “Par
papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.06.2016. ar
Nr.ANP/1-33/16/2303 un Jaunannas pagasta pārvaldes 21.06.2016. iesniegumu Nr.JNPP/15/16/35 “Par līdzekļu piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 21.06.2016. ar
Nr.ANP/1-33/16/2547,
ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 21.06.2016. lēmumu (sēdes
protokols Nr.6, 10.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 un 23.punktu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu,
1. Piešķirt finansējumu 2530,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit euro) apmērā
jaunu autoriepu komplekta iegādei Jaunannas pagasta pārvaldes skolēnu pārvadājumu
autotransportam - autobusam “Mercedes- Benz INTOURO E”.
2. Finansējumu nodrošināt veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2016.gadam
apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda 096117 „Alūksnes
novada skolēnu pārvadājumu rezerves fonds” uz valdības funkcijas kodu 096105
„Jaunannas pagasta skolēnu pārvadājumi” par lēmuma 1.punktā minētās summas apmērā.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2016.gada 30.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 23.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.224

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
Tempļakalna ielas remontdarbiem
Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas 17.06.2016. iesniegumu, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 17.06.2016. ar Nr.ANP/1-47/16/2502,
ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības
plāna, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.16 (sēdes protokols
Nr.2, 13.punkts) 1.3.punktu, Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 21.06.2016. lēmumu
(sēdes protokols Nr.6, 24.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 23.punktu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu un 30.pantu,
1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem finansējumu 5 104,00 EUR (pieci tūkstoši viens simts četri euro) apmērā
Tempļakalna ielas Alūksnē, Alūksnes novadā remontdarbiem.
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 045112 valdības funkciju kodu – Alūksnes pilsētas
satiksmes drošības pasākumi.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2016.gada 30.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 24.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.225

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem
Brāļu kapu labiekārtošanai
Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas 17.06.2016. iesniegumu “Par
finanšu piešķiršanu Brāļu kapu labiekārtošanai”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
17.06.2016. ar Nr.ANP/1-47/16/2501,
ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizēto Rīcības
plāna 2015.-2017.gadam 7.2. punktu, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015.
lēmumu Nr.16,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 23.punktu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr.4/2010 „Kārtība,
kādā tiek sadalīti atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada administratīvajām
teritorijām” 1.2.punktu,
1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 4682,00 EUR (četri
tūkstoši seši simti astoņdesmit divi euro) apmērā Brāļu kapu Pils ielā 31, Alūksnē,
Alūksnes novadā teritorijas labiekārtošanai.
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 066002 valdības funkciju valdības funkciju kodu
“Pārējā tautsaimniecība”.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2016.gada 30.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 25.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.226
Par aizņēmumu procentu likmju maiņu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 30.06.2015. noteikumu “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes
iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts
aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 13.punktu,
Atbalstīt un lūgt Valsts Kasei pārskatīt un mainīt šādu valsts aizdevumu procentu likmes:
1. 25.08.2009. noslēgtā aizdevuma līgumā Nr.A2/1/09/433 (trančes Nr.P-165/2009) (ERAF
projekts „Pirmsskolas izglītības iestāžu „Sprīdītis” un „Pienenīte” infrastruktūras
attīstīšana vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšanai Alūksnē”);
2. 12.10.2009. noslēgtā pārjaunojuma līgumā Nr.A2/1/09/556 (trančes Nr.PE-7/2009)
(projekts „Ilzenes pagasta SIIMC „Dailes” rekonstrukcijas daļēja pabeigšana”);
3. 12.10.2009. noslēgtā pārjaunojama līgumā Nr.A2/1/09/555 (trančes Nr.PE-1/2009)
(projekts „Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Alūksnes rajona Ilzenes pagasta
Jaunzemu ciematā”);
4. 28.04.2009. noslēgtā aizdevuma līgumā Nr.A2/1/09/119 (trančes Nr.P-37/2009)
(projekts „Ilzenes pagasta SIIMC „Dailes” rekonstrukcijas pabeigšana”);
5. 28.04.2009. noslēgtā aizdevuma līgumā Nr.A2/1/09/120 (trančes Nr.P-39/2009) (ELFLA
projekts „Mālupes Saieta nama rekonstrukcija 1.kārta”).
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2016.gada 30.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 26.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.227

Par saistošo noteikumu Nr.16/2016
„Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.5/2016 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2016.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.16/2016 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes
2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 „Par Alūksnes novada pašvaldības
budžetu 2016.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu.
Domes priekšsēdētājs
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Lēmuma projekts satur ierobežotas
pieejamības informāciju
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Alūksnē
2016.gada 30.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 27.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.228

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.413 „Par amata vietām
un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”
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Alūksnē
2016.gada 30.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 28.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.229
Par domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA komandējumu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumu Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi
ar komandējumiem saistītie izdevumi” 2.punktu, 8.punktu, 24.punktu, 25.punktu, Latvijas
Republikas konsulāta Pleskavā 17.06.2016. ielūgumu Nr.162, reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 20.06.2016. Nr.ANP/1-37/16/2533, 29.01.2015. Alūksnes novada domes lēmumu
Nr.23 „Par Latvijas Brīvības cīņās kritušo Somijas brīvprātīgo karavīru piemiņas vietas izveidi”,
1. Komandēt domes priekšsēdētāju Arturu DUKULI 2016.gada 30.jūnijā uz Pleskavu
(Krievijas Federācijā), lai piedalītos Latvijas-Pleskavas apgabala lietišķajā forumā un tiktos
ar Pleskavas apgabala pašvaldību vadītājiem par Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programmu 2014.-2020.gadam. Segt normatīvajos aktos paredzētos komandējuma
izdevumus, līdzekļus paredzot no deputātu un komisiju darba nodrošināšanai paredzētajiem
budžeta līdzekļiem.
2. Komandēt domes priekšsēdētāju Arturu DUKULI no 2016.gada 27.jūlija līdz 2016.gada
29.jūlijam uz Tamperi Somijā, lai tiktos ar Somijas Neatkarības cīņu tradīciju apvienības
biedriem – partneriem Latvijas brīvības cīņās kritušo Somijas karavīru piemiņas vietas
izveides projektā. Segt normatīvajos aktos paredzētos komandējuma izdevumus, t.sk.
prāmja biļešu iegādes izdevumus, dienas naudu, viesnīcas izdevumus un ceļojumu
apdrošināšanu, līdzekļus paredzot no deputātu un komisiju darba nodrošināšanai
paredzētajiem budžeta līdzekļiem.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2016.gada 30.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 29.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.230

Par grozījumu Alūksnes novada domes 2015.gada 27.novembra lēmumā Nr.375 „Par
finansējumu un laika periodu projektu realizācijai”
Izdarīt Alūksnes novada domes 2015.gada 27.novembra lēmumā Nr.375 „Par
finansējumu un laika periodu projektu realizācijai”, sēdes protokols Nr.19, 5.p., šādu grozījumu:
1.punktu izteikt šādā redakcijā:
“1. Noteikt, ka vienam Alūksnes novada pašvaldības grants seguma ceļa vai ceļa posma
pārbūves projektam pieejamais pašvaldības līdzfinansējums būvdarbiem ir robežās no 10% 40%.”.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2016.gada 30.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 30.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.231

Par projektu ,,Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta pārvaldes autoceļa „Pļevna Stuborova” pārbūve”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktu,
21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu, Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr. 475
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 18.3.punktu,
Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 1.3. punktu un
Investīciju plāna 2015.-2017.gadam 8.1.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”” un Alūksnes novada domes
2015.gada 27. novembra lēmumu Nr. 375 “Par finansējumu un laika periodu projektu
realizācijai”,
1. Iesniegt projekta ,,Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta pārvaldes autoceļa
“Pļevna- Stuborova” pārbūve” (turpmāk tekstā – projekts) iesniegumu Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma
,,Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātajam projektu iesniegumu
konkursam.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 172 931,64 EUR (viens simts septiņdesmit divi
tūkstoši deviņi simti trīsdesmit viens euro un 64 centi) apmērā, tajā skaitā projekta:
2.1. attiecināmās izmaksas 102 850,00 EUR (viens simts divi tūkstoši astoņi simti
piecdesmit euro), ko sastāda ELFLA finansējums 90% apmērā jeb 92 565,00 EUR
(deviņdesmit divi tūkstoši pieci simti sešdesmit pieci euro) un Alūksnes novada
pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā jeb 10 285,00 EUR (desmit tūkstoši divi
simti astoņdesmit pieci euro),
2.2. neattiecināmās izmaksas 70 081,64 EUR (septiņdesmit tūkstoši astoņdesmit viens
euro un 64 centi).
3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt:
3.1. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 70 001,11 EUR (septiņdesmit tūkstoši
viens euro un 11 centi), ko sastāda projekta attiecināmās izmaksas 10 285,00 EUR
(desmit tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci euro) un projekta neattiecināmās
izmaksas 59 716,11 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti sešpadsmit euro
un 11 centi),
3.2. Pededzes pagasta pārvaldes apstiprinātā budžeta ietvaros finansējumu
10 365,53 EUR (desmit tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci euro un 53 centi), ko

sastāda projekta neattiecināmās izmaksas 10 365,53 EUR (desmit tūkstoši trīs simti
sešdesmit pieci euro un 53 centi).
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu vadītāju
Daigu VĪTOLU.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2016.gada 30.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 31.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.232

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Dzīvokļu apsaimniekošanas biedrībai „VIĻŅI” ieejas
mezglu atjaunošanai
Izskatot Dzīvokļu apsaimniekošanas biedrības „VIĻŅI” 13.06.2016. iesniegumu, kas
saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 16.06.2016. ar Nr. ANP/1-41/16/2471,
ņemot vērā to, ka Alūksnes novada pašvaldībai pieder 4 (četri) dzīvokļu īpašumi un
kopīpašuma 2564/11505 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes „Viļņos”,
Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3642 009 0211,
pamatojoties uz Civillikuma 1068.panta pirmo daļu, 1069.panta pirmo daļu, 1071.pantu,
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 6.panta otrās daļas d) apakšpunktu,
Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas 1. un 8.punktupunktu, 13.panta otro daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
1. Atzīt par nepieciešamiem izdevumus ieejas mezglu atjaunošanai, kas ieguldāmi Alūksnes
novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā proporcionāli kopīpašuma
2564/11505 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes „Viļņos”, Strautiņos,
Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3642 009 0211.
2. Piešķirt līdzfinansējumu Dzīvokļu apsaimniekošanas biedrībai „VIĻŅI”, reģistrācijas
numurs 40008217952, ieejas mezglu atjaunošanai „Viļņos”, Strautiņos, Alsviķu pagastā,
Alūksnes novadā, kadastra numurs 3642 009 0211, 874,42 EUR (astoņi simti
septiņdesmit četri euro un 42 centi) apmērā.
3. Finansējumu nodrošināt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2016.gadam
apstiprinātā finansējuma ietvaros valdības funkcijas koda 066007 „Alūksnes novada
pašvaldības pirmpirkuma tiesības”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi un finansējuma izlietošanu uzdot veikt Alūksnes novada
pašvaldības Īpašumu nodaļai.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2016.gada 30.jūnijā

sēdes protokols Nr.11, 32.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.233

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem
gājēju ietves izbūvei
Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas 29.06.2016. iesniegumu, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 29.06.2016. ar Nr.ANP/1-47/16/2616,
ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizēto Rīcības
plāna 2015.-2017.gadam 1.3.punktu, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015.
lēmumu Nr.16,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 23.punktu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr.4/2010 „Kārtība,
kādā tiek sadalīti atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada administratīvajām
teritorijām” 1.2.punktu,
1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem trūkstošo finansējumu
3371,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit viena euro) apmērā gājēju ietves Pils
ielas posmā no Baložu bulvāra līdz iebrauktuvei Pils ielā 17 B, Alūksnē, Alūksnes
novadā būvniecībai.
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 045112 valdības funkciju valdības funkciju kodu
“Alūksnes pilsētas satiksmes drošības pasākumi”.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr.11, 33.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.234
LĒMUMS IZSKATĪTS SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ

