
 
 

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 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 2.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.53  

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra 

apzīmējumu 3696 002 0068, “Lazdas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rijas”, reģistrācijas Nr.43203000604, 

juridiskā adrese “Rubene”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, valdes priekšsēdētāja Anda 

JAUNZEMA 16.02.2017. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu, kas 16.02.2017. 

saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-40/17/578, 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, 8.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 14.panta otro daļu un 

ņemot vērā  Alūksnes novada pašvaldības Ziemera pagasta pārvaldes 17.02.2017. atzinumu, 

reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā ar  Nr.ANP/1-33/17/603, 

 

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu 

zemes starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3696 002 0068, “Lazdas”, 

Ziemera pagastā, Alūksnes novadā.  

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

zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 

starpgabalagabala atsavināšanas ierosinātājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Rijas”. Pēc zemes vienības 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 Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 3696 002 0068, “Lazdas”, Ziemera pagastā, 

Alūksnes novadā, pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 
 

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 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 3.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.54  

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra 

apzīmējumu 3696 002 0079, “Loki”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rijas”, reģistrācijas Nr.43203000604, 

juridiskā adrese “Rubene”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, valdes priekšsēdētāja Anda 

JAUNZEMA 16.02.2017. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu, kas 16.02.2017. 

saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-40/17/578, 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, 8.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 14.panta otro daļu un 

ņemot vērā  Alūksnes novada pašvaldības Ziemera pagasta pārvaldes 17.02.2017. atzinumu, 

reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā ar  Nr.ANP/1-33/17/603, 

 

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu 

zemes starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3696 002 0079, “Loki”, 

Ziemera pagastā, Alūksnes novadā.  

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

zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 

starpgabalagabala atsavināšanas ierosinātājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Rijas”. Pēc zemes vienības 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 Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 3696 002 0079, “Loki”, Ziemera pagastā, 

Alūksnes novadā, pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 
 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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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 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 4.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.55  

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra 

apzīmējumu 3656 010 0186, “Zaļumi”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā 

atsavināšanu  

 

 Izskatot [..], personas kods [..], 02.03.2017. iesniegumu par zemes starpgabala 

atsavināšanu, kas 06.03.2017. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-

24/17/200, 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, 8.panta otro daļu, 

11.panta pirmo daļu, 14.panta otro daļu un ņemot vērā  Alūksnes novada pašvaldības 

Jaunalūksnes pagasta pārvaldes 07.03.2017. atzinumu, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā ar  

Nr.ANP/1-33/17/877, 

 

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu 

zemes starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3656 010 0186, “Zaļumi”, 

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 zemes vienības 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 Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 3656 010 0186, “Zaļumi”, Jaunalūksnes pagastā, 

Alūksnes novadā, pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada pašvaldības 

Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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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 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 5.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.56  

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3688 001 0167, “Skabīši”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā,  atsavināšanu 

 

 Izskatot [..] 28.02.2017. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3688 

001 0167, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 03.03.2017. saņemts 

Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/17/194, pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, 

8.panta otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu, 14.panta otro daļu, Alūksnes novada pašvaldības 

zemes lietu komisijas 03.03.2017. lēmumu Nr.ZK/1-8.11/17/39, 

 

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 3688 001 0167, “Skabīši”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes 

novadā. Uz zemes vienības atrodas [..], personas kods [..], piederošas būves. 

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

zemesgabala īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 

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

pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktajā cenā.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 3688 001 0167, “Skabīši”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes 

novadā, pārdodot atklātā izsolē.  

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada pašvaldības 

Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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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 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 6.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.57  

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala “Sili”, Alsviķu pagastā, 

Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3642 002 0238 atsavināšanu  

 

 Izskatot [..], personas kods [..], 09.03.2017. iesniegumu par zemes starpgabala 

atsavināšanu, kas 09.03.2017. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-

24/17/208, 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, 8.panta otro daļu, 

11.panta pirmo daļu, 14.panta otro daļu un ņemot vērā  Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu 

pagasta pārvaldes 09.03.2017. atzinumu, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā ar  Nr.ANP/1-

33/17/973, 

 

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Sili”, Alsviķu 

pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3642 002 0238, sastāvā esošo Alūksnes 

novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3642 002 0234. 

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

zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 

starpgabalagabala atsavināšanas ierosinātājs [..]. Pēc zemes vienības 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 Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3642 002 0234, “Sili”, Alsviķu 

pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

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 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 7.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.58  

 

Par cirsmu “Medņukalnos”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu 

 

 Izskatot pašvaldības aģentūras “Spodra” direktora G.KOZILĀNA 06.03.2017. 

iesniegumu par cirsmu atsavināšanu izsolē, kas 06.03.2017. saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/17/854, 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, ņemot vērā 

“Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plānu 2015.-2019.gadam”, 

 

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu - cirsmas īpašumā 

“Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3694 001 

0006 (turpmāk tekstā - cirsmas), atsavinot vienā izsoles paketē ar kopējo pārdodamo 

koku apjomu 558,3m³: 

1.1.cirsmu galveno cirti - kailcirti “Medņuklanos”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, 

īpašuma kadastra Nr.3694 001 0006 (platība 0,35 ha, 1. kvartāla nogabalā Nr.12); 

1.2.cirsmu galveno cirti - kailcirti “Medņuklanos”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, 

īpašuma kadastra Nr.3694 001 0006 (platība 1,91 ha, 3. kvartāla nogabalos 

Nr.19.,20.,34.); 

1.3.cirsmu galveno cirti - kailcirti “Medņuklanos”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, 

īpašuma kadastra Nr.3694 001 0006 (platība 1,62 ha, 3. kvartāla nogabalos 

Nr.40.,45.). 

 

2. Uzdot Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt atsavināmās kustamās mantas -

cirsmu novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus un rīkot izsoli. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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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 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 8.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.59  
 

Par dzīvojamās mājas „Lejas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa 

īpašumam Nr.2 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 03.10.2005. izziņu 

Nr.2A-3.1A/214, 28.04.1993. Alūksnes rajona paju sabiedrības „Kolberģis” vienošanos Nr.88 

starp paju sabiedrību „Kolberģis” un [..] par dzīvokļa Nr.11 „Lejās”, Jaunalūksnes pagastā, 

Alūksnes novadā pirkšanu, 03.05.1994. vienošanos par dzīvokļa maiņu, un,  

ņemot vērā [..] 27.02.2017. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 

27.02.2017. ar Nr. ANP/1-24/17/169, par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības,  

 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības [..], personas kods [..], zemesgabala „Lejas”, 

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3656 006 0097, pie 

dzīvokļa īpašuma Nr.2 piederošās kopīpašuma 491/5265 domājamās daļas. 

 

2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 491/5265 domājamo daļu 

nodošanu bez atlīdzības [..] īpašumā tiek noslēgta līdz 2017. gada 10. aprīlim. 
 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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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 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 9.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.60  

 

Par dzīvojamās mājas „Vētras”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam 

Nr.1 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

75. panta ceturto daļu, Alsviķu pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 12.04.2000. 

izziņu Nr.235, 05.04.1993. Alūksnes rajona paju sabiedrības „Strautiņi” vienošanos Nr.B-626 

starp paju sabiedrību „Strautiņi” un [..] par dzīvokļa Nr.1 „Vētrās”, Alsviķu pagastā, Alūksnes 

novadā pirkšanu, un,  

ņemot vērā [..] 01.03.2017. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 

02.03.2017. ar Nr. ANP/1-24/17/183, par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības,  

 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības [..], personas kods [..], zemesgabala „Vētras”, Alsviķu 

pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3642 013 0099, pie dzīvokļa īpašuma 

Nr.1 piederošās kopīpašuma 421/3576 domājamās daļas. 

 

2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 421/3576 domājamo daļu 

nodošanu bez atlīdzības [..] īpašumā tiek noslēgta līdz 2017. gada 10. aprīlim. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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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 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 10.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.61  

 

Par dzīvojamās mājas „Vētras”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam 

Nr.6 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

75. panta ceturto daļu, Alsviķu pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 12.04.2000. 

izziņu Nr.235, 05.04.1993. Alūksnes rajona paju sabiedrības „Strautiņi” vienošanos Nr.B-629 

starp paju sabiedrību „Strautiņi” un [..] par dzīvokļa Nr.6 „Vētrās”, Alsviķu pagastā, Alūksnes 

novadā pirkšanu un  

ņemot vērā [..] 01.03.2017. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 

02.03.2017. ar Nr. ANP/1-24/17/184 par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības,  

 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības [..], personas kods [..], zemesgabala „Vētras”, Alsviķu 

pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3642 013 0099, pie dzīvokļa īpašuma 

Nr.6 piederošās kopīpašuma 476/3576 domājamās daļas. 

 

2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 476/3576 domājamo daļu 

nodošanu bez atlīdzības [..] īpašumā tiek noslēgta līdz 2017. gada 10. aprīlim. 

 

 

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 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 11.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.62  

 

Par 29.10.2015. Alūksnes novada domes lēmuma Nr.331 “Par Alūksnes novada pašvaldībai 

piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 025 4019 Zemgales ielā 20, 

Alūksnē, Alūksnes novadā ½ domājamās daļas atsavināšanu” atcelšanu 

 

 Pamatojoties uz Civillikuma 2312. panta 5.punktu,  

 

1. Atcelt Alūksnes novada domes 2015. gada 29. oktobra lēmumu Nr. 331 “Par Alūksnes 

novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 025 4019 

Zemgales ielā 20, Alūksnē, Alūksnes novadā ½ domājamās daļas atsavināšanu”. 

2.  Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu. 

3.  Lēmumu 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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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 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 12.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.63  

 

Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas 

“Medību koordinācijas komisija” locekļu sastāvā  
 

 

          Pamatojoties uz Medību likuma 29. panta septītās daļas 5. punktu, Ministru kabineta 

2014. gada 26. maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto 

zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 

21. panta 27.punktu un 61.pantu, 

 

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 2014. gada 25. septembra lēmumā Nr.345 “Par 

Alūksnes novada Medību koordinācijas komisijas izveidošanu” un šī lēmuma 2.2.3.punktu 

turpmāk izteikt šādā redakcijā:  

“2.2.3. Alūksnes novada mednieku formējumu pārstāvi Āri KREICI, personas kods [..]”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 
 

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 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 13.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.64  

 

Par atļauju Ārim KREICIM savienot amatus 

 

1. Izskatījusi Āra KREIČA 02.03.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 

02.03.2017. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-42/17/794), kurā viņš lūdz atļauju savienot valsts 

amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas locekļa amatu 

ar Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amatu, 

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” mežziņa darbu, ar valdes locekļa amatu 

sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “CANIS”, valdes priekšsēdētaja amatu mednieku biedrībā 

“Mārkalne” un valdes locekļa amatu mednieku biedrībā “Plakstiņš”, Alūksnes novada dome 

konstatē: 

1.1. Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikuma 14.punktu, Alūksnes novada dome 

atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai, no deputātiem un Alūksnes novada 

iedzīvotājiem izveido komisijas, tajā skaitā – Medību koordinācijas komisiju. Alūksnes 

novada pašvaldības Medību koordinācijas komisija ir izveidota un ievēlēta uz 4 gadiem. 

Šīs komisijas galvenais uzdevums ir realizēt pašvaldībai noteikto uzdevumu – 

nodrošināt medījamo dzīvnieku postījumu reģistrāciju un novēršanas profilaksi. 

Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

(turpmāk tekstā – Likums) 4. panta otro daļu, pašvaldības Medību koordinācijas 

komisijas loceklis ir valsts amatpersona.  

1.2. Saskaņā ar Alūksnes novada domes 2013. gada 27. jūnija lēmumu Nr.268 “Par 

Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Apstādījumu aizsardzības komisija” 

izveidošanu” Ā.KREICIS ir loceklis šajā komisijā. Vērtējot šīs komisijas locekļa 

galvenos uzdevums, Likuma izpratnē, secināms, ka Ā.KREICIS, veicot šīs komisijas 

locekļa amata pienākumus, ir valsts amatpersona. 

1.3. Iesniegumā Ā.KREICIS ir norādījis, ka viņš ir pašvaldības aģentūras “Spodra” 

mežzinis, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CANIS” valdes loceklis, kā arī mednieku 

biedrības “Mārkalne” valdes priekšsēdētājs un mednieku biedrības “Plakstiņš” valdes 

loceklis. 

2. Likuma 6.pants nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas 

amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā 

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai ir atļauts 

savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi 

atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu savienošana 

alu
ks

ne
.lv



pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām 

ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

3. Amata savienošanas ierobežojumi Medību koordinācijas komisijas loceklim kā valsts 

amatpersonai ir noteikti Likuma 7.panta sestās daļas 3.punktā, kur norādīts, ka  minētā 

amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma 

vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada 

interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa 

pilnvarotas personas rakstveida atļauja. 

4. Atbilstoši Likuma 7. panta sestās daļas 4.punktam, Medību koordinācijas komisijas loceklis, 

kā valsts amatpersona, var savienot amatpersonas amatu ar citu amatu, ja šī savienošana 

nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja 

vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.  

5. Saskaņā ar Likumu interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts 

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai 

jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt 

šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās 

intereses. 

6. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt 

locekļus pašvaldības komisijās (21. panta pirmās daļas 24.punkts). Līdz ar to secināms, ka 

Alūksnes novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta sestās daļas 

3. un 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju Ā.KREICIM savienot valsts amatpersonas 

amatus. 

7. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot 

Alūksnes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas locekļa amata, Alūksnes 

novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” mežziņa darbu, valdes locekļa darbību sabiedrībā 

ar ierobežotu atbildību “CANIS”, valdes priekšsēdētaja amatu mednieku biedrībā 

“Mārkalne” un valdes locekļa amatu mednieku biedrībā “Plakstiņš”, kā arī saņemot 

Ā.KREIČA apliecinājumu par to, ka, veicot valsts amatpersonas amata pienākumus, viņš 

nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas 

darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņa, radinieku vai darījuma partneru 

personiskās un mantiskās intereses un, ka amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām 

un nekaitēs viņa darbu Alūksnes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas 

locekļa amata pienākumu pildīšanā, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 2.pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz tā 7.panta sestās 

daļas 3. un 4.punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punktu un septīto daļu, Administratīvā 

procesa likuma 67.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,        

 

atļaut Ārim KREICIM (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības Medību 

koordinācijas komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības 

komisijas locekļa amatu, Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” mežziņa darbu, 

valdes locekļa amatu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “CANIS”, valdes priekšsēdētaja amatu 

mednieku biedrībā “Mārkalne” un valdes locekļa amatu mednieku biedrībā “Plakstiņš”. 

  

Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 

8.1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz 
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kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, 

savienojot Alūksnes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas locekļa amatu ar 

Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amatu, Alūksnes 

novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” mežziņa darbu, ar valdes locekļa amatu sabiedrībā 

ar ierobežotu atbildību “CANIS”, valdes priekšsēdētaja amatu mednieku biedrībā “Mārkalne” 

un valdes locekļa amatu mednieku biedrībā “Plakstiņš”, pastāv iespēja, ka amatpersona var 

nonākt interešu konflikta situācijā. 

 

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

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā,  LV-4201) viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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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 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 14.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.65  

 

  Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 

2017. gadam Annas pagastā 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada domes 23.01.2014. noteikumiem Nr.1/2014 

„Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammu 2014.-2017. gadam”, Jaunannas pagasta pārvaldes 13.03.2017. iesniegumu 

Nr.ASPP/1-5/17/16 un saskaņā ar domes priekšsēdētāja 08.03.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-

6/17/81 „Par komisijas izveidošanu”, izveidotās vērtēšanas komisijas par finansējuma sadali 

2017.gadā Alūksnes novada teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

projektiem 13.03.2017. lēmumu,   

 

1. Atbalstīt Annas pagasta pārvaldes projektu „Annas sporta centra remonts un piekabes 

iegāde pagasta komunālās saimniecības vajadzībām” ar indikatīvo summu līdz 4016 EUR 

(četri tūkstoši sešpadsmit euro). 

2. Pēc iepirkuma procedūras rezultātu izziņošanas, projektu iesniedzējiem informēt 

Alūksnes novada domi par precizēto finansējuma apmēru un projekta īstenošanā 

iesaistīto konkrēto pašvaldības iestādi. 

3. Projektu iesniedzēji var uzsākt īstenot projektu pēc iepirkuma procedūras rezultātu 

izziņošanas un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas saskaņojuma saņemšanas. 

4. Finanšu nodaļai nodrošināt finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta 

grozījumos pēc šī lēmuma 2. un 3.punktā minētās informācijas saņemšanas. 

 

 

  Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.66  

Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 

2017. gadam Veclaicenes pagastā 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada domes 23.01.2014. noteikumiem Nr.1/2014 

„Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammu 2014.-2017. gadam”, Veclaicenes pagasta pārvaldes 09.03.2017. iesniegumu 

Nr. VPP/1-5/17/10 un saskaņā ar domes priekšsēdētāja 08.03.2017. rīkojumu Nr.ANP/1-6/17/81 

„Par komisijas izveidošanu”, izveidotās vērtēšanas komisijas par finansējuma sadali 2017.gadā 

Alūksnes novada teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektiem 

13.03.2017. lēmumu,   

 

1. Atbalstīt Veclaicenes pagasta pārvaldes projektu „Veclaicenes pagasta feldšeru – 

vecmāšu punkta telpu ierīkošana ēkā “Vaiņagos”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, 

Alūksnes novadā” ar indikatīvo summu līdz 15 153 EUR (piecpadsmit tūkstoši viens 

simts piecdesmit trīs euro). 

2. Pēc iepirkuma procedūras rezultātu izziņošanas, projektu iesniedzējiem informēt 

Alūksnes novada domi par precizēto finansējuma apmēru un projekta īstenošanā 

iesaistīto konkrēto pašvaldības iestādi. 

3. Projektu iesniedzēji var uzsākt īstenot projektu pēc iepirkuma procedūras rezultātu 

izziņošanas un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas saskaņojuma saņemšanas. 

4. Finanšu nodaļai nodrošināt finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta 

grozījumos pēc šī lēmuma 2. un 3.punktā minētās informācijas saņemšanas. 

 

 

  Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.67  

Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 

2017. gadam Alsviķu pagastā 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada domes 23.01.2014. noteikumiem Nr.1/2014 

„Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammu 2014.-2017. gadam”, Alsviķu pagasta pārvaldes 08.03.2017. iesniegumu 

Nr. APP/1-5/17/52 un saskaņā ar domes priekšsēdētāja 08.03.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/81 

„Par komisijas izveidošanu”, izveidotās vērtēšanas komisijas par finansējuma sadali 2017.gadā 

Alūksnes novada teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektiem 

13.03.2017. lēmumu,   

 

1. Atbalstīt Alsviķu pagasta pārvaldes projektus „Pašvaldības autoceļa “Strautiņi – 

Jaunpuntuži - Luki” seguma atjaunošana 200 m garumā un ietves ar apgaismojumu 

izbūve” un “Pašvaldības autoceļa ”Alsviķu centra iekšējie ceļi” asfalta seguma 

atjaunošana un ietves izbūve” ar kopējo indikatīvo summu līdz 40 000 EUR (četrdesmit 

tūkstoši euro). 

2. Pēc iepirkuma procedūras rezultātu izziņošanas, projektu iesniedzējiem informēt 

Alūksnes novada domi par precizēto finansējuma apmēru un projekta īstenošanā 

iesaistīto konkrēto pašvaldības iestādi. 

3. Projektu iesniedzēji var uzsākt īstenot projektu pēc iepirkuma procedūras rezultātu 

izziņošanas un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas saskaņojuma saņemšanas. 

4. Finanšu nodaļai nodrošināt finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta 

grozījumos pēc šī lēmuma 2. un 3.punktā minētās informācijas saņemšanas. 

 

      Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.68  

Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 

2017. gadam Pededzes pagastā 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada domes 23.01.2014. noteikumiem Nr.1/2014 

„Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammu 2014.-2017. gadam”, Pededzes pagasta pārvaldes 08.03.2017. iesniegumu 

Nr.PPP/1-5/17/11, un saskaņā ar domes priekšsēdētāja 08.03.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/81 

„Par komisijas izveidošanu”, izveidotās vērtēšanas komisijas par finansējuma sadali 2017.gadā 

Alūksnes novada teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektiem 

13.03.2017. lēmumu,   

 

1. Atbalstīt Pededzes pagasta pārvaldes projektus „Garderobes atjaunošana Pededzes 

pamatskolā” un “Pededzes centra labiekārtošanas darbi” ar kopējo indikatīvo summu līdz 

14 874 EUR (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri euro). 

2. Pēc iepirkuma procedūras rezultātu izziņošanas, projektu iesniedzējiem informēt 

Alūksnes novada domi par precizēto finansējuma apmēru un projekta īstenošanā 

iesaistīto konkrēto pašvaldības iestādi. 

3. Projektu iesniedzēji var uzsākt īstenot projektu pēc iepirkuma procedūras rezultātu 

izziņošanas un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas saskaņojuma saņemšanas. 

4. Finanšu nodaļai nodrošināt finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta 

grozījumos pēc šī lēmuma 2. un 3.punktā minētās informācijas saņemšanas. 

 

      Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.69  

Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 

2017. gadam Zeltiņu pagastā 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada domes 23.01.2014. noteikumiem Nr.1/2014 

„Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammu 2014.-2017. gadam”, Zeltiņu pagasta pārvaldes 08.03.2017. iesniegumu 

Nr. ZPP/1-5/17/21 un saskaņā ar domes priekšsēdētāja 08.03.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/81 

„Par komisijas izveidošanu”, izveidotās vērtēšanas komisijas par finansējuma sadali 2017.gadā 

Alūksnes novada teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektiem 

13.03.2017. lēmumu,   

 

1. Atbalstīt Zeltiņu pagasta pārvaldes projektu „Ģimenes ārsta prakses telpu un 

koplietošanas telpu atjaunošana ar vides pieejamības risinājumu” ar indikatīvo summu 

līdz 9 810 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti desmit euro). 

2. Pēc iepirkuma procedūras rezultātu izziņošanas, projektu iesniedzējiem informēt 

Alūksnes novada domi par precizēto finansējuma apmēru un projekta īstenošanā 

iesaistīto konkrēto pašvaldības iestādi. 

3. Projektu iesniedzēji var uzsākt īstenot projektu pēc iepirkuma procedūras rezultātu 

izziņošanas un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas saskaņojuma saņemšanas. 

4. Finanšu nodaļai nodrošināt finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta 

grozījumos pēc šī lēmuma 2. un 3.punktā minētās informācijas saņemšanas. 

 

      

 Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.70 

 

  Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 

2017. gadam Jaunannas pagastā 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada domes 23.01.2014. noteikumiem Nr.1/2014 

„Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammu 2014.-2017. gadam”, Jaunannas pagasta pārvaldes 08.03.2017. iesniegumu 

Nr.JNPP/1-5/17/8 un saskaņā ar domes priekšsēdētāja 08.03.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/81 

„Par komisijas izveidošanu”, izveidotās vērtēšanas komisijas par finansējuma sadali 2017.gadā 

Alūksnes novada teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektiem 

13.03.2017. lēmumu,   

 

1. Atbalstīt Jaunannas pagasta pārvaldes projektu „Vides uzlabošana Jaunannas pagasta 

pārvaldes iestādēs” ar indikatīvo summu līdz 14 005 EUR (četrpadsmit tūkstoši pieci 

euro). 

2. Pēc iepirkuma procedūras rezultātu izziņošanas, projektu iesniedzējiem informēt 

Alūksnes novada domi par precizēto finansējuma apmēru un projekta īstenošanā 

iesaistīto konkrēto pašvaldības iestādi. 

3. Projektu iesniedzēji var uzsākt īstenot projektu pēc iepirkuma procedūras rezultātu 

izziņošanas un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas saskaņojuma saņemšanas. 

4. Finanšu nodaļai nodrošināt finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta 

grozījumos pēc šī lēmuma 2. un 3.punktā minētās informācijas saņemšanas. 

 

  Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.71  

Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 

2017. gadam Kalncempju pagastā 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada domes 23.01.2014. noteikumiem Nr.1/2014 

„Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammu 2014.-2017. gadam”, Kalncempju pagasta pārvaldes 08.03.2017. iesniegumu 

Nr. KPP/1-5/17/2 un saskaņā ar domes priekšsēdētāja 08.03.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/81 

„Par komisijas izveidošanu” izveidotās vērtēšanas komisijas par finansējuma sadali 2017.gadā 

Alūksnes novada teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektiem 

13.03.2017. lēmumu,   

 

1. Atbalstīt Kalncempju pagasta pārvaldes projektu „Publiskās infrastruktūras uzlabošana 

Kalncempju pagastā” ar indikatīvo summu līdz 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši euro). 

2. Pēc iepirkuma procedūras rezultātu izziņošanas, projektu iesniedzējiem informēt 

Alūksnes novada domi par precizēto finansējuma apmēru un projekta īstenošanā 

iesaistīto konkrēto pašvaldības iestādi. 

3. Projektu iesniedzēji var uzsākt īstenot projektu pēc iepirkuma procedūras rezultātu 

izziņošanas un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas saskaņojuma saņemšanas. 

4. Finanšu nodaļai nodrošināt finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta 

grozījumos pēc šī lēmuma 2. un 3.punktā minētās informācijas saņemšanas. 

 

  Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.72  

 

Par Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022. gadam izstrādes uzsākšanu 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu un 10. pantu, Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma 12. panta pirmo daļu un 22. pantu, 

 

1. Uzsākt Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022. gadam (turpmāk-

Programma) izstrādi. 

2. Noteikt par Programmas izstrādi atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības 

Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāju. 

3. Apstiprināt Programmas izstrādes darba uzdevumu un izstrādes termiņus (pielikumā). 

4. Apstiprināt Programmas izstrādes vadības grupu šādā sastāvā: 

4.1. domes priekšsēdētājs; 

4.2. pašvaldības izpilddirektors; 

4.3. Plānošanas un attīstības nodaļas vadītājs. 

5. Pilnvarot izpilddirektoru Programmas izstrādei izveidot darba grupas, apstiprināt to 

vadītājus un darba uzdevumus. 

6. Paziņojumu par Programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājaslapā 

www.aluksne.lv un Alūksnes novada pašvaldības laikrakstā “Alūksnes Novada 

Vēstis”. 

7. Lēmumu par Programmas izstrādi nosūtīt Vidzemes plānošanas reģionam un ievietot 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.73 

 

Par grozījumiem Alūksnes Muižas parka attīstības darbības stratēģijā  

2016-2025. gadam 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta 

pirmās daļas 5.punktu,  

Izdarīt Alūksnes muižas parka attīstības darbības stratēģijā 2016-2025. gadam, 

apstiprināta ar Alūksnes novada  domes 26.05.2016. lēmumu Nr. 177, šādus grozījumus: 

1. Papildināt Alūksnes muižas parka attīstības darbības stratēģijas 2016.-2025. gadam 

4.nodaļas tabulu Nr.4 ar 4.mērķi: 

4. Mērķis – Nozīmīga kultūras mantojuma “Mauzolejs” restaurācija, teritorijas 

labiekārtošana 

Uzdevumi: 
1) Veikt Mauzoleja restaurāciju pēc izstrādātā būvprojekta; 

2)  Labiekārtot teritoriju, nodrošinot apmeklētāju pieejamību; 

3) Izveidot interaktīvu skaņas, video un gaismas projekciju, 

piedāvājot apmeklētājiem citādu ceļojumu laikā, sniedzot 

vēstījumu par vietas vēsturi, radot interesi par Fītinghofu 

dzimtas atstāto mantojumu Alūksnē. 

 

2. Papildināt 5.nodaļas tabulu Nr.5 ar 4.mērķi: 

Uzdevumi Plānotie 

rezultāti 

Rezultatīvie rādītāji Izpildes 

laiks 

Finanšu 

avots 
Kvalitatīvie Kvantitatīvie 

4. Mērķis – Nozīmīga kultūras mantojuma “Mauzolejs” restaurācija, teritorijas 

labiekārtošana 

Veikt 

Mauzoleja 

restaurāciju 

pēc 

izstrādātā 

būvprojekta 

Restaurēts 

Mauzolejs 

Veikta 

Mauzoleja 

restaurācija 

pēc izstrādātā 

būvprojekta 

augsti 

Atjaunots valsts 

nozīmes 

arhitektūras 

piemineklis 

Mauzolejs 

2017.-2018. 

gads 

ES fondu 

līdzekļi un 

Alūksnes 

novada 

pašvaldības 

finansējums 

alu
ks

ne
.lv



Uzdevumi Plānotie 

rezultāti 

Rezultatīvie rādītāji Izpildes 

laiks 

Finanšu 

avots 
Kvalitatīvie Kvantitatīvie 

kvalificētu 

restauratoru 

vadībā 

Labiekārtot 

teritoriju, 

nodrošinot 

apmeklētāju 

pieejamību 

Veikts 

apkārtējās 

teritorijas 

labiekārtojums, 
nodrošinot 

apmeklētāju 

pieejamību  

Uzstādīti 

vēsturiskajai 

videi atbilstoša 

dizaina un 

materiāla 

labiekārtojuma 

elementi 

Atjaunots celiņš 

līdz Mauzolejam, 

uzstādītas divas 

laternas un 

informatīvais 

stends 

2017.-2018. 

gads 

ES fondu 

līdzekļi un 

Alūksnes 

novada 

pašvaldības 

finansējums 

Izveidot 

interaktīvu 

skaņas, video 

un gaismas 

projekciju 

Izveidota 

interaktīva 

ekspozīcija 

Mauzoleja 

iekštelpā un 

skaņas 

kompozīcija 

pievedceļa 

laternas stabos 

Radīts jauns 

pakalpojums  

Uzstādītas 

iekārtas skaņas 

un video 

projekcijas 

nodrošināšanai 

2017.-2018. 

gads 

Alūksnes 

novada 

pašvaldības 

finansējums 

 

3. Papildināt tabulu Nr.6: 

Pasākumu 

telpas 

nosaukums 

Raksturojums Funkcija 

Mauzolejs un 

tā apkārtne 

Saglabāts kultūras mantojums un sakārtota 

apkārtējā vide, nodrošinās Alūksnes muižas 

parka pilnvērtīgu funkcionēšanu. Interaktīva 

instalācija ar skaņu, gaismu un 

videoprojekciju piedāvās apmeklētājiem 

citādu ceļojumu laikā, sniedzot vēstījumu par 

vietas vēsturi, veicinās apmeklētāju interesi 

par Fītinghofu dzimtas atstāto mantojumu 

Alūksnē. Veicinās iedzīvotāju un tūristu 

aktivitātes parkā, jaunu pakalpojumu un 

tematisku maršrutu veidošanos 

- Tematisks kultūras 

mantojuma izziņas 

maršruts. 

- Izglītības un interešu 

iestāžu rīkotas izziņas un 

izglītojošās ekspedīcijas. 

 

 

4. Papildināt tabulu Nr.7 ar jaunu ierakstu: 

Telpas 

nosaukums 2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

Telpu noslodze, % 
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Mauzolejs 

un tā 

apkārtne 

20 40 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

5. Papildināt 2.nodaļas 2.3.apakšpunktu ar aprakstu par Mauzoleju:  

“MAUZOLEJS 

Mauzolejs ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 2671. Ēka ir būtiska valsts 

nozīmes arhitektūras pieminekļu “Alūksnes muižas apbūve” (valsts aizsardzības Nr.2678) un 

“Parks” (valsts aizsardzības Nr.2666), un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Alūksnes 

pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7424) daļa. 

Baronu Fitinghofu dzimtas mauzolejs atrodas Alūksnes muižas parka austrumu daļā. 

Mauzolejs celts 1831. gadā, atklāts 1832. gada 18. janvārī kā Fītinghofu dzimtas kapenes. 

Mauzolejs būvēts pēc zīmētāja un arhitekta Johana Vilhelma Krauzes projekta. 

 
1.attēls. Mauzolejs 1910. gads 

 

Kopš būvniecības laika mauzolejā apglabāti Alūksnes pils īpašnieki un viņu piederīgie. 

Tālākie radi – blakus mauzolejam, kam tika uzstādīti kapu pieminekļi, kas laika gaitā nopostīti. 

Apkārt mauzolejam izrakts grāvis un šī zeme iesvētīta. 
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2.attēls. Mauzolejs 

 

Mauzolejs būvēts vēlīnā klasicisma arhitektūras formu manierē. Mauzolejs ir rotondas 

tipa mūra ēka, ko sedz kupols. Mauzolejam ir viena virszemes telpa un viena pazemes telpa. 

Pusapaļas monumentāla granīta kāpnes ar sešiem pakāpieniem saista zemes līmeni ar cokola 

virsu – mauzoleja grīdu. Zem grīdas izmūrētajās pagraba telpās senāk atradās radiāli gar sienām 

ierīkotas kapenes. Tagad atvērums pazemes telpas pārsegumā ir aizbetonēts. 

Laika gaitā ēkas ārējais veidols nav mainīts. Mauzolejs Alūksnes muižas parkā ir 

kultūrvēsturiski vērtīga 19. gadsimta sākuma būve. 

2016. gada 11. februārī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija veicot ēkas 

saglabātības stāvokļa pārbaudi (apsekošanas akts Nr.14.4-06/11) konstatēja, ka Objekts ir 

neapmierinošā saglabātības stāvoklī. Mauzoleja ārsienām, jumtam ir nozīmīgi defekti – plaisas, 

sliktā stāvoklī krāsojums un apmetums, vietām deformēts jumta skārda lokšņu segums. 

2016. gadā saskaņā ar 2013. gada izstrādāto Mauzoleja konservācijas / restaurācijas metodiku un 

restaurācijas projektu tika veikta Mauzoleja pamatu stiprināšana un cokola šuvju aizpildīšana.  

2016. gadā ir izstrādāts Mauzoleja restaurācijas projekts, kas ietver teritorijas labiekārtojumu, 

objekta informācijas stenda, norāžu un apgaismojuma laternas uzstādīšanu,  parka celiņa seguma 

atjaunošanu un pieejamības nodrošināšanu apmeklētājiem. 

Alūksnes Muižas parks kā vienots kultūras pieminekļu ansamblis ir autentisks 

18.gs.ainavu parka paraugs, atpazīstams Latvijā un pasaulē. Alūksnes muižas parkā sastopama 

lielākā mazo arhitektūras formu koncentrācija Latvijā. Esošo parka objektu saglabāšana un 

atjaunošana ir neatliekama nepieciešamība kultūrvēsturiskā mantojuma eksistencei un nozīmīgs 

resurss tūristu plūsmas palielināšanā”. 

 

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 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 23.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.74  

 

Par saistošo noteikumu Nr. 4/2017 

„Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas 

uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi” izdošanu 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 2. un 4.punktu, 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5. pantu, 

  

 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4/2017 „Alūksnes novada publisko un pašvaldības 

ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi” un to 

paskaidrojuma rakstu. 

  

 

Domes priekšsēdētājs          A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/23.03/Saistosie_noteikumi_udenstilpju_uzturesana.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 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 24.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.75  

                     

Par saistošo noteikumu Nr. 5/ 2017„Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 

27. maija saistošajos noteikumos Nr.14/2014 „Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu 

veicināšanai”” izdošanu 

 

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

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5/2017 „Grozījumi Alūksnes novada domes 

2014. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr.14/2014 „Par pašvaldības atbalstu sporta 

sasniegumu veicināšanai” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs          A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/23.03/Saistosie_noteikumi_grozijumi_atbalsts_sporta_sasniegumiem.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 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 25.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.76 

 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Dr. A.Misiņa medicīnas  

vēstures muzejs” projekta realizācijai 

 

Izskatot biedrības „Dr. A.Misiņa medicīnas vēstures muzejs” 25.02.2017. pieteikumu par 

projektu “Veselīgais krāsu karuselis”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 24.02.2017. ar 

Nr. ANP/1-41/17/719, 

 pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 22. novembra saistošo 

noteikumu Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 

sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 1.4.4., 1.9.2., 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa 

likuma 67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.03.2017. lēmumu, protokols Nr.3, 

17.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Dr. A.Misiņa medicīnas vēstures muzejs”, 

reģistrācijas Nr. 40008125802, projekta “Veselīgais krāsu karuselis” realizācijai 

425,00 EUR (četri simti divdesmit pieci euro) apmērā.   

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu 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 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 26.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.77  

 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes Invalīdu biedrība” 

projekta realizācijai 

 

Izskatot biedrības „Alūksnes Invalīdu biedrība” 10.02.2017. pieteikumu par projektu 

“Prāta spēles”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 10.02.2017. ar Nr. ANP/1-41/17/501, 

 pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 22. novembra saistošo 

noteikumu Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 

sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 1.4.4., 1.9.2., 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa 

likuma 67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.03.2017. lēmumu, protokols Nr.3, 

15.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes Invalīdu biedrība”, reģistrācijas 

Nr. 40008093244, projekta “Prāta spēles” realizācijai 240,00 EUR (divi simti četrdesmit 

euro) apmērā. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu 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 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 27.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.78 

 

Par līdzfinansējumu biedrībai  

„Latvijas Neredzīgo biedrība” projekta realizācijai 

 

Izskatot biedrības „Latvijas Neredzīgo biedrība” 24.02.2017. pieteikumu par projektu 

“LNB Alūksnes novadā”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 24.02.2017. ar Nr. ANP/1-

41/17/720, 

 pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 22. novembra saistošo 

noteikumu Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 

sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 1.4.4., 1.9.2., 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa 

likuma 67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.03.2017. lēmumu, protokols Nr.3, 

16.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Latvijas Neredzīgo biedrība”, reģistrācijas 

Nr.40008004000, projekta “LNB Alūksnes novadā” realizācijai 510,00 EUR (pieci simti 

desmit euro) apmērā. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu 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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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.79  

 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” projekta 

realizācijai 

 

  Izskatot biedrības „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” 22.02.2017. 

pieteikumu par projektu “Mazā NVO skola”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 22.02.2017. 

ar Nr. ANP/1-41/17/680, 

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

Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”, 

1.4.1. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.03.2017.  lēmumu, protokols Nr.3, 14.punkts, 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrības „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, 

reģistrācijas Nr.40008039360, projekta „Mazā NVO skola” realizācijai 600,00 EUR (seši 

simti euro) apmērā.  

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 

 

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

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                              A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.80  

 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes novada attīstībai” projekta realizācijai 

 

  Izskatot biedrības „Alūksnes novada attīstībai” 24.02.2017. pieteikumu par projektu 

“29.Ziemeru mazpulks Latvijas simtgadei”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 24.02.2017. 

ar Nr. ANP/1-41/17/718, 

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

Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”, 

1.4.1. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.03.2017.  lēmumu, protokols Nr.3, 13.punkts, 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrības „Alūksnes novada attīstībai”, reģistrācijas 

Nr.40008140695, projekta “29.Ziemeru mazpulks Latvijas simtgadei” realizācijai 

230,00 EUR (divi simti trīsdesmit euro) apmērā.  

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 

 

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

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.81  

 

Par līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes novada sieviešu apvienība “Katrīna”” projekta 

realizācijai 

 

  Izskatot biedrības “Alūksnes novada sieviešu apvienība “Katrīna”” 25.02.2017. pieteikumu 

par projektu „Biedrības „Alūksnes novada sieviešu apvienība “Katrīna”” 9. vasaras skola 

“Dzīvotprieks!”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 24.02.2017. ar Nr. ANP/1-41/17/704, 

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

Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”, 

1.4.1. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.03.2017.  lēmumu, protokols Nr.3, 12.punkts, 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes novada sieviešu apvienība “Katrīna””, 

reģistrācijas Nr.50008174161, projekta „Biedrības „Alūksnes novada sieviešu apvienība 

“Katrīna”” 9. vasaras skola “Dzīvotprieks!”” realizācijai 600,00 EUR (seši simti euro) 

apmērā.  

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 

 

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

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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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 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 31.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.82  

 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Pededzes Nākotne”  

 

  Izskatot biedrības “Pededzes Nākotne” 22.02.2017. pieteikumu par projektu “Teātra svētki 

Pededzē “Tropu fantāzija””, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 22.02.2017. ar Nr. ANP/1-

41/17/672, 

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, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.03.2017.  lēmumu, protokols Nr.3, 5.punkts, 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Pededzes Nākotne”, reģistrācijas Nr.40008051202, 

projekta “Teātra svētki Pededzē “Tropu fantāzija”” realizācijai 344,00 EUR (trīs simti 

četrdesmit četri euro) apmērā.  

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma noslēgšanu 

par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 

 

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

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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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 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 32.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.83  

 

Par līdzfinansējumu Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrībai „Sudrabs” 

 

  Izskatot Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrības „Sudrabs” 20.02.2017. pieteikumu par 

projektu “Rokas darba nebijās – zinājās padarīt”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

21.02.2017. ar Nr. ANP/1-41/17/651, 

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, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.03.2017.  lēmumu, protokols Nr.3, 8.punkts, 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrība „Sudrabs””, 

reģistrācijas Nr.40008186760, projekta “Rokas darba nebijās – zinājās padarīt” realizācijai 

300,00 EUR (trīs simti euro) apmērā.  

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma noslēgšanu 

par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 

 

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

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

 

Domes priekšsēdētājs           A.DUKULIS 

  

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 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 33.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.84  

 

Par līdzfinansējumu biedrībai “Sidraba pavediens” 

 

  Izskatot biedrības “Sidraba pavediens” 08.02.2017. pieteikumu par projektu “Aktīvu 

dzīvesveidu un kolektīvo deju popularizēšanas pasākums “Tikšanās Marienburgā – ne tikai 

dzīvei piešķirt gadus, bet arī gadiem dzīvi””, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.02.2017. 

ar Nr. ANP/1-41/17/473, 

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, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.03.2017.  lēmumu, protokols Nr. 3, 6.punkts, 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Sidraba pavediens”, reģistrācijas Nr.40008230166, 

projekta “Aktīvu dzīvesveidu un kolektīvo deju popularizēšanas pasākums “Tikšanās 

Marienburgā – ne tikai dzīvei piešķirt gadus, bet arī gadiem dzīvi”” realizācijai 

600,00 EUR (seši simti euro) apmērā.  

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 

 

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

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

 

Domes priekšsēdētājs           A.DUKULIS 
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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 

2017. gada 23. martā         sēdes protokols Nr.4, 34.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.85  

 

Par līdzfinansējumu Alūksnes evaņģēliski luteriskai draudzei 

 

  Izskatot Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes 22.02.2017. pieteikumu par projektu 

“2017. gads – reformācijas 500. gadadienas atceres gads Alūksnē”, reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 22.02.2017. ar Nr. ANP/1-41/17/675, 

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, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.03.2017.  lēmumu, protokols Nr. 3, 9.punkts, 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu Alūksnes evaņģēliski luteriskajai draudzei, reģistrācijas 

Nr.90000380953, projekta “2017. gads – reformācijas 500. gadadienas atceres gads 

Alūksnē” realizācijai 599,76 EUR (pieci simti deviņdesmit deviņi euro un 76 centi) apmērā.  

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 

 

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

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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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 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 35.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.86  

 

Par līdzfinansējumu biedrībai “Kultūras un izglītības centrs “Stili” 

 

  Izskatot biedrības “Kultūras un izglītības centrs “Stili” 24.02.2017. pieteikumu par projektu 

“Ceļojošā izstāde “Gleznotājam Jūlijam Krastiņam – 135””, reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 24.02.2017. ar Nr. ANP/1-41/17/713, 

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, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.03.2017.  lēmumu, protokols Nr. 3, 7.punkts, 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Kultūras un izglītības centrs “Stili””, reģistrācijas 

Nr.40008037923, projekta “Gleznotājam Jūlijam Krastiņam – 135”” realizācijai 

600,00 EUR (seši simti euro) apmērā.  

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 

 

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

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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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 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 36.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.87  

 

Par līdzfinansējumu Latviešu – igauņu kultūras biedrībai “Stīga - Keel”  

 

  Izskatot Latviešu – igauņu kultūras biedrībai “Stīga – Keel” 24.02.2017. pieteikumu par 

projektu “Vasaras skola Romeškalna muižā”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 24.02.2017. 

ar Nr. ANP/1-41/17/717, 

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, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.03.2017.  lēmumu, protokols Nr. 3, 4.punkts, 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu Latviešu – igauņu kultūras biedrībai “Stīga – Keel”, 

reģistrācijas Nr.40008123591, projekta “Vasaras skola Romeškalna muižā” realizācijai 

596,00 EUR (pieci simti deviņdesmit seši euro) apmērā.  

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 

 

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

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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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 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 37.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.88  

 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Sporta klubs Zeltiņi” projekta realizācijai 

 

  Izskatot biedrības „Sporta klubs Zeltiņi” pieteikumu par projektu „Zeltiņu pagasta 

atklātās krosa skriešanas seriāla sacensības „Mizojam, ka prieks 5””, reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 21.02.2017. ar Nr. ANP/1-41/16/647, konstatēts: 

 Biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu 600,00 EUR (seši simti euro). Biedrības 

līdzfinansējums sastāda 1383,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit trīs euro) vai 

69,74% no projekta kopīgām izmaksām – 1 983,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti 

astoņdesmit trīs euro). 

 Izvērtējot Biedrības pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, konstatēts, ka pasākuma 

mērķis un uzdevumi ir sekmēt saturīgu brīvā laika izmantošanu plašām iedzīvotāju grupām, 

veicināt viņu fizisko sagatavotību un pilnveidot sportisko sagatavotību.  

 Ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 

Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 

1.4.3., 1.9.2. un 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu un Sociālās, 

izglītības un kultūras komitejas 23.03.2017. lēmumu, protokols Nr.3, 11.p., 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Sporta klubs Zeltiņi”, reģistrācijas 

Nr.40008122562, projekta „Zeltiņu pagasta atklātās krosa skriešanas seriāla sacensības 

„Mizojam, ka prieks 5”” realizācijai 600,00 EUR (seši simti euro) apmērā. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu 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 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 38.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.89  

 

   Par līdzfinansējumu biedrībai „Remis” projekta realizācijai 

 

Izskatot biedrības „Remis” pieteikumu par projektu „Suņu apmācības laukuma 

aprīkojuma šķēršļu un inventāra papildināšana”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

16.02.2017. ar Nr. ANP/1-41/16/590, 

 pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu 

Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 

nozīmīgiem projektiem” 1.4.3., 1.9.2., 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 

67. pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 23.03.2017. lēmumu, protokols Nr.3, 

10.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Remis”, reģistrācijas Nr. 4000806778, projekta 

„Suņu apmācības laukuma aprīkojuma – šķēršļu un inventāra papildināšana” realizācijai 

600,00 EUR (seši simti euro) apmērā. 

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu 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, 
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Alūksnē 

2017. gada 23. martā                                            sēdes protokols Nr.4, 39.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.90  

 
Par līdzfinansējumu draudzes „Zeltiņu evaņģēliski luteriskā draudze” projekta realizācijai  

 

Izskatot draudzes „Zeltiņu evaņģēliski luteriskā draudze” 24.02.2017. iesniegumu, kas 

saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 24.02.2017. ar Nr. ANP/1-41/17/715, kurā 

lūgts piešķirt 600,00 EUR pašvaldības līdzfinansējumu projekta “Zeltiņu evaņģēliski luteriskās 

baznīcas apzaļumošana” realizēšanai, 

konstatējot, ka draudzes iesniegtais projekts ir sabiedriski nozīmīgs vides jomā un atbilst 

Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 „Par 

Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 

noteiktajiem kritērijiem pašvaldības atbalsta saņemšanai, 

 ņemot vērā Zeltiņu pagasta pārvaldes 08.03.2017. atzinumu Nr. ZPP/1-5/17/20 “Par 

atbalstu Zeltiņu evaņģēliski luteriskās draudzes projektam”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 08.03.2017. ar Nr. ANP/1-33/17/948, Tautsaimniecības komitejas 

13.03.2017. lēmumu, protokols Nr.3, 18.punkts, 

 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu 

Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 

nozīmīgiem projektiem” 3.6.1. punktu, 

 

Piešķirt līdzfinansējumu draudzei „Zeltiņu evaņģēliski luteriskā draudze”, reģistrācijas 

numurs 90000166229, projekta „Zeltiņu evaņģēliski luteriskās baznīcas apzaļumošana” 

realizācijai 600,00 EUR (seši simti euro) apmērā.  

 

Lēmumu, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.91  

 

Par līdzfinansējumu biedrības „Nāc pretim” projekta realizācijai  

 

Izskatot biedrības „Nāc pretim” 23.02.2017. iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 23.02.2017. ar Nr. ANP/1-41/17/688, kurā lūgts piešķirt 

600,00 EUR pašvaldības līdzfinansējumu projekta “Annas pagasta centra teritorijas 

labiekārtošana” realizēšanai, 

konstatējot, ka biedrības iesniegtais projekts ir sabiedriski nozīmīgs vides jomā un atbilst 

Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 „Par 

Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 

noteiktajiem kritērijiem pašvaldības atbalsta saņemšanai, 

 ņemot vērā Annas pagasta pārvaldes 08.03.2017. atzinumu Nr. ASPP/1-5/17/14 “Par 

biedrības “Nāc pretim” projektu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

08.03.2017. ar Nr. ANP/1-33/17/927, Tautsaimniecības komitejas 13.03.2017. lēmumu, 

protokols Nr.3, 17.punkts, 

 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu 

Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 

nozīmīgiem projektiem” 3.6.1. punktu, 

 

Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Nāc pretim”, reģistrācijas numurs 50008064571, 

projekta „Annas pagasta centra teritorijas labiekārtošana” realizācijai 600,00 EUR (seši simti 

euro) apmērā.  

 

Lēmumu, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.92  

 

Par līdzfinansējumu biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” projekta 

realizācijai  

 

Izskatot biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” 24.02.2017. projekta 

pieteikumu, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 24.02.2017. ar Nr. ANP/1-

41/17/714, kurā lūgts piešķirt 600,00 EUR pašvaldības līdzfinansējumu projekta “Piemiņas 

vietas izveide pie Bitāna bunkuriem” realizēšanai, 

konstatējot, ka biedrības iesniegtais projekts ir sabiedriski nozīmīgs vides un kultūras 

jomā un atbilst Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos 

Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 

nozīmīgiem projektiem” noteiktajiem kritērijiem pašvaldības atbalsta saņemšanai, 

 ņemot vērā Mālupes pagasta pārvaldes 08.03.2017. atzinumu Nr. MLPP/1-5/17/16 “Par 

projektu “Piemiņas vietas izveide pie Bitāna bunkuriem””, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 08.03.2017. ar Nr. ANP/1-33/17/939, Tautsaimniecības komitejas 

13.03.2017. lēmumu, protokols Nr.3, 19.punkts, 

 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu 

Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 

nozīmīgiem projektiem” 3.6.1. punktu, 

 

Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība”, reģistrācijas 

numurs 40008002052, projekta „Piemiņas vietas izveide pie Bitāna bunkuriem” realizācijai 

600,00 EUR (seši simti euro) apmērā.  

 

Lēmumu, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.93  

 

Par grozījumu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” nolikumā 

 

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

likuma 22.panta pirmo daļu,  

  

Izdarīt grozījumu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” nolikumā, 

apstiprināts ar Alūksnes novada domes 15.10.2009. lēmuma Nr.278 ,,Par Alūksnes pirmsskolas 

izglītības iestādes “Pienenīte” nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.10, 36.punkts) 1.punktu, 

papildinot ar 46.1 punktu šādā redakcijā: 

,,46.1 Izglītības procesa veikšanai DIBINĀTĀJS IESTĀDES valdījumā ir nodevis šādus 

nekustamos īpašumus: 

46.11.zemesgabalu  Helēnas ielā 30A, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV – 4301, kadastra Nr.3601 

019 2942; 

46.12. ēku Helēnas ielā 32, Alūksnē, Alūksnes  novadā, LV-4301, kadastra Nr. 3601 519 2917”.  

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.94  

 

Par īslaicīgas nomas maksas noteikšanu Annas 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 nomu Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta telpās 

“Smiltīs”, valsts akciju sabiedrībai “Latvijas pasts” – 0,04 EUR/1m2 stundā (bez pievienotās 

vērtības nodokļa). 

2. Lēmuma izpildi nodrošina Annas pagasta pārvalde. 

3. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. aprīlī. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Alūksnes novada domes 2012. gada 

26.aprīļa lēmums Nr.128 “Par Annas pagasta pārvaldes telpu “Smiltīs”, Annā, Annas 

pagastā, Alūksnes novadā, iznomāšanu”. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.95  

 

Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 14.punkta g) apakšpunktu, Ministru 

kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības 

budžeta” 6.punktu, 

1. Apstiprināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma (turpmāk – 

Pakalpojums) izmaksu vienai personai, kura saņem Pakalpojumu Sociālās aprūpes centrā 

„Alūksne”, 450,37 EUR (četri simti piecdesmit euro un 37 centi) mēnesī (pielikumā: 

Sociālās aprūpes centra “Alūksne” vienas personas uzturēšanas izmaksas aprēķins). 

2. Noteikt pašvaldībām savstarpējos norēķinus par Pakalpojumu Sociālās aprūpes centrā 

„Alūksne” mēnesī – starpību starp noteikto vienas personas mēneša Pakalpojuma 

izmaksu un 90% no personas pensijas, piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma 

pabalsta līdz pilnai šī lēmuma 1.punktā noteiktās maksas segšanai. 

3. Ja persona, kura saņem Pakalpojumu, ir deklarēta Alūksnes novadā un no savas pensijas, 

piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta nesedz pilnu mēneša 

Pakalpojuma izmaksu, tad personai vai tās likumiskajam apgādniekam (apgādniekiem) 

noteikt Pakalpojuma maksu līdz 106,72 EUR (viens simts seši euro un 72 centi) mēnesī, 

piemērojot normatīvajos aktos paredzētos atvieglojumus. 

4. Alūksnes novada pašvaldībai segt starpību starp Pakalpojuma izmaksu vienai personai 

Sociālas aprūpes centrā “Alūksne” un personai vai tās likumiskajam apgādniekam 

(apgādniekiem) noteikto Pakalpojuma maksu. 

5. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. aprīlī. 

6. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 28.01.2016. lēmumu Nr.34 „Par 

sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu” (sēdes protokols Nr.1, 

34.punkts). 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.96  

 

Par multifunkcionālas komunālās tehnikas iegādi 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 20.02.2017. iesniegumu 

Nr.SPO/1-5/17/21 „Par ielu, gājēju ietvju un stāvlaukumu uzturēšanu”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 20.02.2017. ar Nr.ANP/1-42/17/640, 

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības 23.05.2013. saistošo noteikumu Nr.14/2013 

“Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” nolikums” 8. un 10.1.punktu, Alūksnes 

novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2015.-

2017. gadam, kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 09.02.2015. lēmumu Nr.41,  

4.3.1.punktu, Alūksnes novada domes Tautsaimniecības komitejas 13.03.2017. lēmumu (sēdes 

protokols Nr.3, 21.punkts) un Finanšu komitejas 16.03.2017. lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 

11. punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, 15. panta 

pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par valsts budžetu 2017. gadam” 14. panta otrās daļas 

1.punktu, 

 

1. Atbalstīt multifunkcionālas komunālās tehnikas iegādi Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūrai “SPODRA” šādā komplektācijā: 

1.1. Multifunkcionāla komunālā mašīna, 

1.2. Sniega lāpsta, 

1.3. Smilts sāls maisījuma kaisītājs, 

1.4. Smilšu slaucītājs un savācējs, 

1.5. Ūdens muca, 

1.6. Augstspiediena mazgātājs, 

1.7. Konteineru vedējs. 

 

2. Multifunkcionālas komunālās tehnikas iegādes izmaksas indikatīvi sastāda 

205 690,00 EUR (divi simti pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit euro). 

Multifunkcionālas komunālās tehnikas iegādes finansējumu nodrošināt ar Valsts kases 

aizdevuma līdzekļiem. 

 

3. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA” veikt iepirkumu lēmuma 

1.punktā minētās tehnikas iegādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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4. Pēc iepirkuma rezultāta izziņošanas Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA” 

informēt Alūksnes novada domi par nepieciešama finansējuma apmēru. 

 

Domes priekšsēdētājs          A.DUKULIS 
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Lēmuma projekts satur ierobežotas  

pieejamības informāciju 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.97  

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.435 „Par amata vietām 

un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.98  

 

Par saistošo noteikumu Nr.6/2017 

„Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. 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.6/2017 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Alūksnes novada pašvaldības 

budžetu 2017. gadam”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.99 

 

 Par kopīga sadarbības projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” stratēģiju 

 

 

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

pirmās daļas 5., 23. punktu, 

 

Apstiprināt kopīga sadarbības projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” stratēģiju. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                    A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.100 

 

Par aizņēmumu investīciju projekta dokumentācijas izstrādei 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības 

plāna 2015.-2017. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.16 

(sēdes protokols Nr.2, 13.punkts), 8.3.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), 99.1.punktu, 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 29.11.2016. vēstuli Nr.39-2-60/7174, kas reģistrēta 

Alūksnes novada pašvaldībā 30.11.2016. ar Nr.ANP/1-35/16/4844, Alūksnes novada domes 

22.12.2016. lēmumu Nr.439 “Par projektu “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada 

administratīvajā ēkā” (sēdes protokols Nr.20, 22.punkts), Alūksnes novada pašvaldības 

Iepirkuma komisijas  13.03.2017. lēmumu (iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 

objektam “Administratīvās ēkas atjaunošana Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā” sēdes 

protokols Nr.59, 5.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu, 21. panta 

pirmās daļas 2. un 27.punktu, likuma „Par valsts budžetu 2017. gadam” 14. panta otrās daļas 

5.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 24. un 30.pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. 

noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6.punktu, 

1. Apstiprināt Alūksnes novada administratīvās ēkas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 

novadā atjaunošanas būvprojekta izstrādes izmaksas bez autoruzraudzības izmaksām 

36562,90 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti sešdesmit divu euro un 90 centu) 

apmērā. 

2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 

Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases noteiktajiem 

aizņēmuma procentiem Alūksnes novada pašvaldības investīciju projekta īstenošanai 

36562,90 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti sešdesmit divu euro un 90 centu) 

apmērā ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2018.gada marta līdz 

2020.gada decembrim (ieskaitot). 

3. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 1 lp. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.101 

 

Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas 

“Apstādījumu aizsardzības komisija” locekļu sastāvā  

 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas „Apstādījumu 

aizsardzības komisija” locekles Lauras MAZULES 22.03.2017. iesniegumu (reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā ar Nr. ANP/1-47/17/1172) par viņas atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas 

Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgajā komisijā „Apstādījumu aizsardzības komisija”,  kā arī 

lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas izpildi, kas saistīta ar parku, skvēru un zaļo 

zonu izveidošanas un uzturēšanas nodrošināšanu Alūksnes novada pašvaldības teritorijā, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu un 61. pantu, 

Alūksnes novada pašvaldības nolikumu 14.6. punktu, 

 

1. Atbrīvot Lauru MAZULI, personas kods [..], no pienākumu pildīšanas Apstādījumu 

aizsardzības komisijā. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.102 

 

Par Alūksnes novada domes deputātu sastāvu 

 

Uzklausījusi domes priekšsēdētāja Artura DUKUĻA informāciju par to, ka Alūksnes novada 

pašvaldībā 16.03.2017. ir saņemts un ar Nr. ANP/1-47/17/1067 reģistrēts Janas ZILKALNES 

iesniegums par deputātes pilnvaru nolikšanu uz laiku, un,  

iepazinusies ar 16.03.2017. saņemto un ar Nr. ANP/1-47/17/1077 reģistrēto Alūksnes 

novada vēlēšanu komisijas 16.03.2017. lēmumu Nr. 1 “Par deputāta kandidātu, kurš uzaicināms 

deputātes Janas ZILKALNES vietā”, 

kā arī Līgas LANGRATES izteikto piekrišanu stāties Janas ZILKALNES vietā Alūksnes 

novada domē, 

 

saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.1 panta 

ceturtajā un piektajā daļā noteikto kārtību, 

Alūksnes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt zināšanai, ka deputātes Janas ZILKALNES vietā no deputātu kandidātu saraksta 

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai! – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Alūksnes novada domē 

(attiecīgi arī komitejās, komisijās, darba grupās u.c) stājas Līga LANGRATE, personas kods [..]. 
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