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Alūksnē 

2020. gada 25. jūnijā sēdes protokols Nr.9, 3. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

LĒMUMS Nr.157 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3696 005 0216 īpašumā “Skalbes”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

Izskatot būvju ar kadastra apzīmējumiem 3696 005 0216 001, 3696 005 0216 002 un 

3696 005 0216 004 īpašnieka 04.05.2020. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3696 005 0216 Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 05.06.2020. 

saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/20/545, pamatojoties uz  

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

daļu, 8.panta otro daļu,  

1. Sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Skalbes”, Ziemera pagastā, Alūksnes

novadā, kadastra Nr. 3696 005 0216, sastāvā esošu apbūvētu, Alūksnes novada

pašvaldībai piederošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3696 005 0216.

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemesgabala novērtēšanu un

atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienības atsavināšanas ierosinātājs. Pēc

zemes vienības atsavināšanas procesa pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt

zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā.

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes

vienību ar kadastra apzīmējumu 3696 005 0216 Ziemera pagastā, Alūksnes novadā,

pārdodot par brīvu cenu uz zemesgabala esošu, zemesgrāmatā ierakstītu būvju

īpašniekam.

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas

komisijai.

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus          Dz.ADLERS 
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Alūksnē 

2020. gada 25. jūnijā                                                                          sēdes protokols Nr.9, 4. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.158 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skārņu ielā 14, Alūksnē, 

Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 01.06.2020. 

iesniegumu Nr.1.8/213 par dzīvojamo māju Skārņu ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā, kas 

saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 01.06.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/1979,  

secinot to, ka nepieciešamie izdevumi, lai savestu dzīvošanai kārtībā dzīvojamo māju Skārņu 

ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā, bet vēlāk arī administrēšanas un uzturēšanas izdevumi nav 

samērojami ar īpašuma faktisko vērtību un izmantošanas iespējām,  

pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta otro daļu, 

5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu,  

 

1. Atzīt, ka Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamā māja Skārņu ielā 14, Alūksnē, 

Alūksnes novadā nav derīga dzīvošanai. 

2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Skārņu ielā 14, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 511 2101, kas sastāv no vienstāvu 

viendzīvokļa dzīvojamās ēkas un palīgceltnes. 

3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

4. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.159 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pullans 147”, Pullanā, Alsviķu 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu,  

un ņemot vērā  Tautsaimniecības komitejas 20.04.2020. lēmumu (protokols Nr.4, 1.p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Pullans 

147”, Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3642 014 

0164, kas sastāv no  zemesgabala 1076m² platībā.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.160 

 

Par nekustamā īpašuma “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā sastāvā 

esošas zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu 36940010006 daļas īslaicīgu nomu 

 

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

apakšpunktu, 

 

1. Apstiprināt maksu par nekustamā īpašuma “Medņukalni”, kadastra numurs 36940010006, 

Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

36940010006 daļas platības 2500m2 īslaicīgu nomu 15,00 EUR/stundā bez pievienotās 

vērtības nodokļa. 

2. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.jūlijā. 

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta 

lēmums Nr.298 “Par nekustamā īpašuma “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā 

sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36940010006 daļas īslaicīgu nomu”. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.161 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – ūdenssaimniecības tīklu Merķeļa 

ielas industriālajā teritorijā Alūksnē, Alūksnes novadā, Latgales, Jāņkalna un Uzvaras 

ielās Alūksnē, Alūksnes novadā – atsavināšanu 

Ņemot vērā to, ka Alūksnes novada pašvaldībai piederošie īpašumi – ERAF projekta 

“Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības II kārta” darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 

atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros izbūvētā infrastruktūra: 

ūdensvada tīkls industriālajā teritorijā Merķeļa ielā Alūksnē, Alūksnes novadā, kā arī sadzīves 

kanalizācija Latgales ielā Alūksnē, Alūksnes novadā, ūdensvads Jāņkalna ielā un Uzvaras ielā 

Alūksnē, Alūksnes novadā nav nepieciešama Alūksnes novada pašvaldības vai tās iestāžu 

funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4. panta 11, otro un trešo daļu, 5.panta pirmo, otro un piekto daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 

40.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošos ūdenssaimniecības tīklus: 

ūdensvada tīklu industriālajā teritorijā Merķeļa ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā, 

sadzīves kanalizāciju Latgales ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā, ūdensvadu Uzvaras ielā, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, ūdensvadu Jāņkalna ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

2. Veikt šī lēmuma 1.punktā minētās mantas novērtēšanu, uzdodot to veikt Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētam mantisko ieguldījumu novērtēšanas 

ekspertam. 

3. Kā iepriekš minētā Alūksnes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas veidu noteikt 

tā (kā mantiskā ieguldījuma) ieguldīšanu SIA “RŪPE” pamatkapitālā, palielinot to par 

eksperta veiktā novērtējuma summu. 

4. Noteikt, ka atsavināmais īpašums var tikt izmantots tikai SIA “RŪPE” saimnieciskās 

darbības – ūdens apgādes pakalpojumu sniegšanai industriālajai teritorijai Merķeļa ielā, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, kanalizācijas novadīšanas pakalpojumu sniegšanai Latgales 

ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā, ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanai Uzvaras ielā, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanai Jāņkalna ielā, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, juridiskām un publiskām personām, tas nav tālāk 

atsavināms un ir atgriežams Alūksnes novada pašvaldībai gadījumā, ja turpmāk nav 

nepieciešamības šo pakalpojumu sniegšanai. 
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5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.162 

 

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Skārņu ielā 3,  

Alūksnē, Alūksnes novadā 

 
Izskatot [..], dzīvo [..], 2020. gada 5. jūnija iesniegumu ar pievienoto Kurzemes 

apgabaltiesas zvērinātas notāres Monikas LAIVIŅAS-LAIVENIECES 15.03.2007. izdoto 

mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) iereģistrētu aktu un 

apliecinājumu reģistrā ar Nr.2108,  zemes robežu plānu, situācijas plānu un apgrūtinājumu 

plānu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 05.06.2020., reģistrēts ar Nr. ANP/1-

24/20/548, un [..]1992. gada 26. jūnija iesniegumu, reģistrēts Alūksnes pilsētas zemes komisijā 

26.06.1992. ar Nr. 921, par īpašuma tiesību atjaunošanu uz Alūksnes pilsētas Skārņu ielas 3 

zemi, konstatēja: 

 Saskaņā ar 1936.gada 5.janvāra pirkšanas-pārdošanas līgumu, korroborēts Cēsu-Valkas 

Zemes grāmatu nodaļā, nekustamais īpašums – zemes gabals Nr.562F  Skārņu ielā 3, Alūksnē  

līdz 1940. gada 21. jūlijam piederējis [..], dzimis [..]. Zemes gabala platība 3518m2.  

[..] ir bijušā zemes īpašnieka dēls. [..] miris 2005. gada 21. septembrī. Ar Kurzemes 

apgabaltiesas zvērinātas notāres Monikas LAIVIŅAS-LAIVENIECES 15.03.2007. izdoto 

mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) iereģistrētu aktu un 

apliecinājumu reģistrā ar Nr.2108 [..], personas kods [..], apstiprināts mantojuma tiesībās uz 

visu [..], personas kods [..], atstāto mantojumu, kā vienīgais pirmās šķiras mantinieks – dēls. 

Personu identitāte pierādīta ar lietā esošajiem civilstāvokļa aktu reģistrāciju 

apliecinošiem dokumentiem.  

 Citi zemes pieprasījumi par īpašuma tiesību atjaunošanu vai kompensācijas saņemšanu 

par Skārņu ielas 3, Alūksnē zemi normatīvos aktos noteiktā kārtībā nav saņemti. 

Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības zemes lietu komisijas 02.09.2016. 

lēmumu Nr. ZK/1-8.11/16/208 “Par zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu 3601 011 2117, 

3601 011 2133 un 3601 011 2160, Alūksnē, Alūksnes novadā, uzmērīto platību apstiprināšanu”,  

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3601 011 2117, Skārņu ielā 3, Alūksnē, Alūksnes 

novadā apstiprināta, pēc kadastrālās uzmērīšanas noteiktā, platība 3674m2 .  

 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas pilsētās” 

5.panta trešo daļu - pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par zemes 

īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem attiecīgās 

pašvaldības dome.  

Likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmās daļas 

ievaddaļa nosaka - bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno zemes īpašuma 
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tiesības uz viņiem agrāk piederējušiem zemes gabaliem robežās, kādas noteiktas pašvaldību 

apstiprinātajos pilsētu vai atsevišķu zemes gabalu ierīcības projektos. 

 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta 

pirmās daļas ievaddaļu un likuma “Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas 

pilsētās” 5.panta trešo daļu, 

 

1. Atjaunot [..], personas kods [..], īpašuma tiesības uz zemi 3674m2  platībā Skārņu 

ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3601 011 2117, saskaņā ar 

zemes robežu plānu mērogā 1:1000 (pielikums Nr.1) un situācijas plānu mērogā 

1:1000 (pielikums Nr.2). 

2. Noteikt zemes īpašuma apgrūtinājumus atbilstoši zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3601 011 2117 apgrūtinājumu plānam, mērogā 1:1000 (pielikums 

Nr.3). 

3. Zemes īpašuma tiesības stājas spēkā reizē ar īpašuma tiesību nostiprinājuma ierakstu 

Zemesgrāmatā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu ieinteresētām personām. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.163 

 

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Skārņu ielā 10,  

Alūksnē, Alūksnes novadā 

 
Izskatot [..], dzīvo [..], 2020. gada 5. jūnija iesniegumu ar pievienoto Kurzemes 

apgabaltiesas zvērinātas notāres Monikas LAIVIŅAS-LAIVENIECES 15.03.2007. izdoto 

mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) iereģistrētu aktu un 

apliecinājumu reģistrā ar Nr.2108,  zemes robežu plānu, situācijas plānu un apgrūtinājumu 

plānu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 05.06.2020., reģistrēts ar Nr. ANP/1-

24/20/548, un [..] 1992. gada 26. jūnija iesniegumu, reģistrēts Alūksnes pilsētas zemes komisijā 

26.06.1992. ar Nr. 921, par īpašuma tiesību atjaunošanu uz Alūksnes pilsētas Skārņu ielas 12 

zemi, konstatēja: 

 Saskaņā ar Latvijas Valsts Vēstures arhīva 1996. gada 6. septembra izziņu Nr.3-Š-

27023 nekustamais īpašums – zemes gabals Skārņu ielā 12, Alūksnē  līdz 1940. gada 21. jūlijam 

piederējis [..], dzimis [..]. Zemes gabala platība 1,1784ha.  

[..] ir bijušā zemes īpašnieka dēls. [..] miris 2005. gada 21. septembrī. Ar Kurzemes 

apgabaltiesas zvērinātas notāres Monikas LAIVIŅAS-LAIVENIECES 15.03.2007. izdoto 

mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) iereģistrētu aktu un 

apliecinājumu reģistrā ar Nr.2108 [..], personas kods [..], apstiprināts mantojuma tiesībās uz 

visu [..], personas kods [..], atstāto mantojumu, kā vienīgais pirmās šķiras mantinieks – dēls. 

Personu identitāte pierādīta ar lietā esošajiem civilstāvokļa aktu reģistrāciju 

apliecinošiem dokumentiem.  

 Citi zemes pieprasījumi par īpašuma tiesību atjaunošanu vai kompensācijas saņemšanu  

par Skārņu ielas 12, Alūksnē zemi normatīvos aktos noteiktā kārtībā nav saņemti. 

Par 2418 m2 zemes ar Alūksnes pilsētas zemes komisijas 20.01.2004. lēmumu [..] 

piešķirta kompensācija. Lēmums par 6603m2  Skārņu ielā 12A, Alūksnē, Alūksnes novadā ir 

pieņemts atsevišķi.  

Pamatojoties uz [..], 2020. gada 5. jūnija iesniegumu ar lūgumu atdalīt no nekustamā 

īpašuma Skārņu ielā 12A, Alūksnē, Alūksnes novadā  zemes vienību Skārņu ielā 10, ar kadastra 

apzīmējumu 3601 011 2133, un izveidot jaunu īpašumu Skārņu iela 10, Alūksne, Alūksnes 

novads. 

Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības zemes lietu komisijas 02.09.2016. 

lēmumu Nr. ZK/1-8.11/16/208 “Par zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu 3601 011 2117, 

3601 011 2133 un 3601 011 2160, Alūksnē, Alūksnes novadā, uzmērīto platību apstiprināšanu”,  

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3601 011 2133 Skārņu ielā 10, Alūksnē, Alūksnes 
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novadā apstiprināta pēc kadastrālās uzmērīšanas  noteiktā platība 1267m2  un zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 3601 011 2160 Skārņu ielā 12A, Alūksnē, Alūksnes novadā apstiprināta 

pēc kadastrālās uzmērīšanas  noteiktā platība 6603m2.  

 

 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas pilsētās” 

5.panta trešo daļu - pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par zemes 

īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem attiecīgās 

pašvaldības dome.  

Likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmās daļas ievaddaļa 

nosaka - bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno zemes īpašuma tiesības 

uz viņiem agrāk piederējušiem zemes gabaliem robežās, kādas noteiktas pašvaldību 

apstiprinātajos pilsētu vai atsevišķu zemes gabalu ierīcības projektos. 

 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta 

pirmo ievaddaļu un likuma “Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas pilsētās” 

5.panta trešo daļu, 

 

1. Atjaunot [..], personas kods [..], īpašuma tiesības uz zemi 1267m2  platībā Skārņu 

ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3601 011 2133, saskaņā 

ar zemes robežu plānu mērogā 1:500 (pielikums Nr.1) un situācijas plānu mērogā 

1:500 (pielikums Nr.2). 

2. Noteikt zemes īpašuma apgrūtinājumus atbilstoši zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3601 011 2133 apgrūtinājumu plānam, mērogā 1:500 (pielikums Nr.3). 

3. Zemes īpašuma tiesības stājas spēkā reizē ar īpašuma tiesību nostiprinājuma ierakstu 

Zemesgrāmatā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu ieinteresētām personām. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 25. jūnijā                                                                        sēdes protokols Nr.9, 10. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.164 

 

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Skārņu ielā 12A,  

Alūksnē, Alūksnes novadā 

 
Izskatot [..], dzīvo [..], 2020. gada 5. jūnija iesniegumu ar pievienoto Kurzemes 

apgabaltiesas zvērināta notāres Monikas LAIVIŅAS-LAIVENIECES 15.03.2007. izdoto 

mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) iereģistrētu aktu un 

apliecinājumu reģistrā ar Nr.2108,  zemes robežu plānu, situācijas plānu un apgrūtinājumu 

plānu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 05.06.2020., reģistrēts ar Nr. ANP/1-

24/20/548, un [..]1992. gada 26. jūnija iesniegumu reģistrēts Alūksnes pilsētas zemes komisijā 

26.06.1992. ar Nr. 921, par īpašuma tiesību atjaunošanu uz Alūksnes pilsētas Skārņu ielas 12 

zemi, konstatēja: 

 Saskaņā ar Latvijas Valsts Vēstures arhīva 1996. gada 6. septembra izziņu Nr.3-Š-

27023 nekustamais īpašums – zemes gabals Skārņu ielā 12, Alūksnē  līdz 1940. gada 21. jūlijam 

piederējis [..], dzimis [..]. Zemes gabala platība 1,1784ha.  

[..] ir bijušā zemes īpašnieka dēls. [..], personas kods [..],  miris 2005. gada 21.septembrī. 

Ar Kurzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Monikas LAIVIŅAS-LAIVENIECES 

15.03.2007. izdoto mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) iereģistrētu 

aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.2108 [..], personas kods [..], apstiprināts mantojuma 

tiesībās uz visu [..], personas kods [..], atstāto mantojumu, kā vienīgais pirmās šķiras mantinieks 

– dēls. 

Personu identitāte pierādīta ar lietā esošajiem civilstāvokļa aktu reģistrāciju 

apliecinošiem dokumentiem.  

 Citi zemes pieprasījumi par īpašuma tiesību atjaunošanu vai kompensācijas saņemšanu  

par Skārņu ielas 12, Alūksnē zemi normatīvos aktos noteiktā kārtībā nav saņemti. 

Par 2418 m2 zemes ar Alūksnes pilsētas zemes komisijas 20.01.2004. lēmumu [..] 

piešķirta kompensācija. Lēmums par 1267m2  Skārņu ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā ir 

pieņemts atsevišķi. 

Pamatojoties uz [..] 2020. gada 5. jūnija iesniegumu ar lūgumu atdalīt no nekustamā 

īpašuma Skārņu ielā 12A, Alūksnē, Alūksnes novadā zemes vienību Skārņu ielā 10, ar kadastra 

apzīmējumu 3601 011 2133, un izveidot jaunu īpašumu Skārņu iela 10, Alūksne, Alūksnes 

novads. 

Saskaņā ar Alūksnes pilsētas domes 17.01.2008. lēmumu Nr.15 “Par adrešu piešķiršanu 

un maiņu”, īpašumā atjaunojamam zemesgabalam ar kadastra Nr. 3601 011 2160, piešķirta 

adrese Skārņu iela 12A, Alūksne. 

alu
ks

ne
.lv



Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības zemes lietu komisijas 02.09.2016. 

lēmumu Nr.ZK/1-8.11/16/208 “Par zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu 3601 011 2117, 

3601 011 2133 un 3601 011 2160, Alūksnē, Alūksnes novadā, uzmērīto platību apstiprināšanu”,  

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3601 011 2133 Skārņu ielā 10, Alūksnē, Alūksnes 

novadā apstiprināta pēc kadastrālās uzmērīšanas  noteiktā platība 1267m2  un zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 3601 011 2160 Skārņu ielā 12A, Alūksnē, Alūksnes novadā apstiprināta 

pēc kadastrālās uzmērīšanas  noteiktā platība 6603m2.  

 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas pilsētās” 

5.panta trešo daļu - pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par zemes 

īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem attiecīgās 

pašvaldības dome.  

Likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmās daļas ievaddaļa 

nosaka - bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno zemes īpašuma tiesības 

uz viņiem agrāk piederējušiem zemes gabaliem robežās, kādas noteiktas pašvaldību 

apstiprinātajos pilsētu vai atsevišķu zemes gabalu ierīcības projektos. 

 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta 

pirmās daļas ievaddaļu un likuma “Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas 

pilsētās” 5.panta trešo daļu, 

 

1. Atjaunot [..], personas kods [..], īpašuma tiesības uz zemi 6603m2  platībā Skārņu 

ielā 12A, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3601 011 2160, saskaņā 

ar zemes robežu plānu mērogā 1:1000 (pielikums  Nr.1) un situācijas plānu mērogā 

1:1000 (pielikums Nr.2). 

2. Noteikt zemes īpašuma apgrūtinājumus atbilstoši zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3601 011 2160 apgrūtinājumu plānam, mērogā 1:1000 (pielikums 

Nr.3). 

3. Zemes īpašuma tiesības stājas spēkā reizē ar īpašuma tiesību nostiprinājuma ierakstu 

Zemesgrāmatā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu ieinteresētām personām. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 25. jūnijā                                                                        sēdes protokols Nr.9, 11. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.165 

 

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Skārņu ielā 14,  

Alūksnē, Alūksnes novadā 

 
Izskatot [..], dzīvo [..], 2020. gada 5. jūnija iesniegumu ar pievienoto Kurzemes 

apgabaltiesas zvērinātas notāres Monikas LAIVIŅAS-LAIVENIECES 15.03.2007. izdoto 

mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) iereģistrētu aktu un 

apliecinājumu reģistrā ar Nr.2108,  zemes robežu plānu, situācijas plānu un apgrūtinājumu 

plānu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 05.06.2020., reģistrēts ar Nr. ANP/1-

24/20/548, un [..] 1992. gada 26. jūnija iesniegumu, reģistrēts Alūksnes pilsētas zemes komisijā 

26.06.1992. ar Nr. 921, par īpašuma tiesību atjaunošanu uz Alūksnes pilsētas Skārņu ielas 14 

zemi, konstatēja: 

 Saskaņā ar Latvijas Valsts Vēstures arhīva 1996. gada 6. septembra izziņu Nr.3-Š-

27020 nekustamais īpašums – gruntsgabals Nr.551F Skārņu ielā 14, Alūksnē  līdz 1940. gada 

21. jūlijam piederējis [..], dzimusi [..]. Zemes gabala platība 4012 m2.  

[..] ir bijušās zemes īpašnieces dēls. [..], personas kods [..], miris 2005. gada 

21. septembrī. Ar Kurzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Monikas LAIVIŅAS-

LAIVENIECES 15.03.2007. izdoto mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc 

likuma) iereģistrētu aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.2108 [..], personas kods [..], 

apstiprināts mantojuma tiesībās uz visu [..], personas kods [..], atstāto mantojumu, kā vienīgais 

pirmās šķiras mantinieks – dēls. 

Personu identitāte pierādīta ar lietā esošajiem civilstāvokļa aktu reģistrāciju 

apliecinošiem dokumentiem.  

 Citi zemes pieprasījumi par īpašuma tiesību atjaunošanu vai kompensācijas saņemšanu  

par Skārņu ielas 14, Alūksnē zemi normatīvos aktos noteiktā kārtībā nav saņemti. 

Par 1200 m2 zemes ar Alūksnes pilsētas zemes komisijas 17.02.2004. lēmumu [..] 

piešķirta kompensācija. 

 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas pilsētās” 

5.panta trešo daļu - pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par zemes 

īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem attiecīgās 

pašvaldības dome.  

Likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmā daļa nosaka 

- bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno zemes īpašuma tiesības uz viņiem 

agrāk piederējušiem zemes gabaliem robežās, kādas noteiktas pašvaldību apstiprinātajos 

pilsētu vai atsevišķu zemes gabalu ierīcības projektos. 
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 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta 

pirmās daļas ievaddaļu un likuma “Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas 

pilsētās” 5.panta trešo daļu, 

 

1. Atjaunot [..], personas kods [..], īpašuma tiesības uz zemi 2743m2  platībā Skārņu 

ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3601 011 2132, saskaņā 

ar zemes robežu plānu mērogā 1:1000 (pielikums Nr.1) un situācijas plānu mērogā 

1:1000 (pielikums Nr.2). 

2. Noteikt zemes īpašuma apgrūtinājumus atbilstoši zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3601 011 2132 apgrūtinājumu plānam, mērogā 1:1000 (pielikums 

Nr.3). 

3. Zemes īpašuma tiesības stājas spēkā reizē ar īpašuma tiesību nostiprinājuma ierakstu 

Zemesgrāmatā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu ieinteresētām personām. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 25. jūnijā                                                                        sēdes protokols Nr.9, 12. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.166 

 

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Purva ielā 4,  

Alūksnē, Alūksnes novadā 

 
Izskatot [..], dzīvo [..], 2020. gada 5. jūnija iesniegumu ar pievienoto Kurzemes 

apgabaltiesas zvērinātas notāres Monikas LAIVIŅAS-LAIVENIECES 15.03.2007. izdoto 

mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) iereģistrētu aktu un 

apliecinājumu reģistrā ar Nr.2108,  zemes robežu plānu, situācijas plānu un apgrūtinājumu 

plānu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 05.06.2020., reģistrēts ar Nr. ANP/1-

24/20/548, un [..] 1992. gada 26. jūnija iesniegumu, reģistrēts Alūksnes pilsētas zemes komisijā 

26.06.1992. ar Nr. 921, par īpašuma tiesību atjaunošanu uz Alūksnes pilsētas Purva ielas 4 

zemi, konstatēja: 

 Saskaņā ar 1936.gada 27.marta Cēsu-Valkas Zemes grāmatu aktu, nekustamais īpašums 

– zemes gabals Nr.571F  Jaunā ielā 4, (tagad Purva iela 4) Alūksnē  līdz 1940. gada 21.jūlijam 

piederēja [..], dzimusi [..]. Zemes gabala platība 3575m2.  

[..] ir bijušās zemes īpašnieces meitas [..] dēls. [..] miris 2005. gada 21. septembrī. Ar 

Kurzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Monikas LAIVIŅAS-LAIVENIECES 15.03.2007. 

izdoto mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) iereģistrētu aktu un 

apliecinājumu reģistrā ar Nr.2108 [..], personas kods [..], apstiprināts mantojuma tiesībās uz 

visu [..], personas kods [..], atstāto mantojumu, kā vienīgais pirmās šķiras mantinieks – dēls. 

Personu identitāte pierādīta ar lietā esošajiem civilstāvokļa aktu reģistrāciju 

apliecinošiem dokumentiem.  

 Citi zemes pieprasījumi par īpašuma tiesību atjaunošanu vai kompensācijas saņemšanu 

par Purva ielas 4, Alūksnē zemi normatīvos aktos noteiktā kārtībā nav saņemti. 

Par 882m2 zemes ar Alūksnes pilsētas zemes komisijas 17.02.2004. lēmumu [..] 

piešķirta kompensācija. 

 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas pilsētās” 

5.panta trešo daļu - pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par zemes 

īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem attiecīgās 

pašvaldības dome.  

Likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmās daļas 

ievaddaļa nosaka - bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno zemes īpašuma 

tiesības uz viņiem agrāk piederējušiem zemes gabaliem robežās, kādas noteiktas pašvaldību 

apstiprinātajos pilsētu vai atsevišķu zemes gabalu ierīcības projektos. 
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 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta 

pirmās daļas ievaddaļu un likuma “Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas 

pilsētās” 5.panta trešo daļu, 

 

1. Atjaunot [..], personas kods [..], īpašuma tiesības uz zemi 2689m2  platībā Purva ielā 

4, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3601 011 2116, saskaņā ar 

zemes robežu plānu mērogā 1:1000 (pielikums Nr.1) un situācijas plānu mērogā 

1:1000 (pielikums Nr.2). 

2. Noteikt zemes īpašuma apgrūtinājumus atbilstoši zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3601 011 2116 apgrūtinājumu plānam, mērogā 1:1000 (pielikums 

Nr.3). 

3. Zemes īpašuma tiesības stājas spēkā reizē ar īpašuma tiesību nostiprinājuma ierakstu 

Zemesgrāmatā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu ieinteresētām personām. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā. 
 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
 

alu
ks

ne
.lv



 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.167 

 

Par Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi 

 

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 5. panta pirmās daļas 3. punktu, 12. panta pirmo daļu un 22. pantu, 

 

1. Uzsākt Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. 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. domes priekšsēdētāja vietnieki; 

4.3. pašvaldības izpilddirektors; 

4.4. 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). 

8. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 23.03.2017. lēmumu Nr.72 “Par 

Alūksnes novada attīstības programmas 2018. – 2022.gadam izstrādes uzsākšanu”. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 

  

alu
ks

ne
.lv

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3006/Darba_uzdevums_attistibas_programmai.docx
http://www.aluksne.lv/


 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 25. jūnijā                                                                       sēdes protokols Nr.9, 14. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.168 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 

72. pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14. panta trešo daļu un Ministru kabineta 

05.05.2010. noteikumiem Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, 

 

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada publisko pārskatu (pielikumā uz 

157 lapām). 

2. Ziņojumu par Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu publicēt Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 

un Alūksnes novada pašvaldības laikrakstā “Alūksnes Novada Vēstis”. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 

  

alu
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3006/publiskais_parskats_2019.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3006/publiskais_parskats_2019.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.169 

 

Par pašvaldības uzdevuma deleģēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” 

 

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

informācijas likuma 13. panta sesto un septīto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. pantu, 

41. panta pirmo daļu un 42. pantu, Alūksnes novada domes 25.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 

18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 130. punktu, Alūksnes novada domes 

31.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 23/2019 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā” 3. punktu, 

  

1. Deleģēt pašvaldības uzdevumu – augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

datubāzes uzturēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”, reģistrācijas 

Nr. 40003831048. 

2. Slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanas uzdevuma veikšanu 

Alūksnes novadā, nosakot līguma darbības termiņu 1 (viens) gads. 

3. Pilnvarot Alūksnes novada domes priekšsēdētāju Arturu DUKULI parakstīt 

deleģēšanas līgumu ar SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”. 

4. Noteikt Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas kartogrāfu par atbildīgo personu 

saistībā ar SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” deleģēto uzdevumu sniegšanas 

kvalitāti. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.170 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.08.2016. lēmumā Nr.276 “Par projektu 

“Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”” 

 

Pamatojoties uz 29.04.2020. saņemto iesniegumu Nr.39-2-60/3032 no Centrālās finanšu 

un līgumu aģentūras “Par iesniedzamajiem grozījumiem projekta īstenošanas nosacījumos 

9.2.4.2. pasākuma ietvaros”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 29.04.2020. ar Nr. ANP/1-

35/20/1587, Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumu Nr. 310 “Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības 

riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas noteikumi” 50.1 punktu,  

 

izdarīt Alūksnes novada domes 25.08.2016. lēmumā Nr.276 “Par projektu “Dzīvo 

vesels Alūksnes novadā!””, sēdes protokols Nr.13, 13.punkts, šādu grozījumu: 

Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 

“2. Projektam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 332562 EUR, tai skaitā ESF 

finansējums – 282677,70 EUR un valsts budžeta finansējums – 49884,30 EUR.” 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.171 

 

Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammu 2020.gadam 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada domes 25.01.2018. noteikumiem Nr.1/2018 

“Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2021.gadam”, Kalncempju pagasta pārvaldes 13.06.2020. 

iesniegumu Nr. KPP/1-5/20/6, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā 

Rīcības plāna 1.3.punktu, Investīciju plāna 2015.-2020.gadam 11.punktu, un saskaņā ar domes 

priekšsēdētāja 17.02.2020. rīkojumu Nr. ANP/1-6/20/60 “Par komisijas izveidošanu” 

izveidotās vērtēšanas komisijas par finansējuma sadali 2020.gadā Alūksnes novada teritoriālo 

vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektiem 15.06.2020. lēmumu, 

ņemot vērā Kalncempju pagasta pārvaldes 2018.gadā īstenotā projekta faktiskās izmaksas 

32 912 EUR apmērā, 

 

1. Atbalstīt Kalncempju pagasta pārvaldes projekta “Pagasta autoceļu posmu 

remontdarbi un piekabes iegāde” ar indikatīvo summu līdz 7 088 EUR (septiņi 

tūkstoši astoņdesmit astoņi euro) finansēšanu no Alūksnes novada pagastu 

teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 

2020.gada līdzekļiem. 

2. Pēc iepirkuma procedūras rezultātu izziņošanas, pagasta pārvaldei informēt 

Alūksnes novada pašvaldību par precizēto finansējuma apmēru un projekta 

īstenošanā iesaistīto konkrēto pašvaldības iestādi. 

3. Pagasta pārvalde 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 priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.172 

 

Par Alūksnes novada domes 2020. gada 27. februāra lēmuma Nr. 37 “Par saistošo 

noteikumu Nr. 4/2020 “Par pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu” atcelšanu 

 

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

vērā Alūksnes novada domes 2020. gada 30. aprīļa lēmumu Nr. 117 “Par saistošo noteikumu 

Nr. 12/2020 “Par pašvaldības pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu” un Alūksnes novada 

domes 2020. gada 30. aprīļa lēmuma Nr. 116 “Par saistošo noteikumu Nr. 11/2020 “Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu”,  

atcelt Alūksnes novada domes 2020. gada 27. februāra lēmumu Nr. 37 “Par saistošo 

noteikumu Nr. 4/2020 “Par pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu”. 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.173 

 

Par Alūksnes novada domes 2020. gada 28.maija saistošo noteikumu Nr. 16/2020 

“Grozījumi Alūksnes novada domes 2020.gada 26.marta saistošajos noteikumos 

Nr.7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes 

novadā” precizēšanu 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 05.06.2020. atzinumu 

Nr.1-18/5070 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2020”, un  

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

 

 Precizēt Alūksnes novada domes 2020. gada 28.maija saistošos noteikumus Nr. 16/2020 

“Grozījumi Alūksnes novada domes 2020.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2020 

“Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”, 

 

 izsakot saistošo noteikumu paskaidrojuma raksta sadaļu “Projekta nepieciešamības 

pamatojums” šādā redakcijā: 

 “Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, pašvaldība var 

izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti nodokļa atvieglojumi atsevišķām nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Saistošo noteikumu grozījumos ietvertas jaunas 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un ietverti labvēlīgāki nosacījumi tai 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijai, kuras ir noslēgušas līgumu ar Alūksnes 

novada pašvaldību par visa īpašuma vai tā daļas pastāvīgu publisku pieejamību un izmantošanu 

sabiedriskām vajadzībām. Tā kā plānotais nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums ir 

labvēlīgāks par pašreizējo, tad pašvaldība pieņem saistošo noteikumu grozījumus nodokļu jomā 

un publicē tos taksācijas gada laikā.” 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.174 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 18/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2018. gada 

22. marta saistošajos noteikumos Nr. 3/2018 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 

“ALJA” nolikums” izdošanu 

 

 Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu, 

  

 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 18/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 

2018. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr.3/2018 “Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras “ALJA” nolikums”  un to paskaidrojuma rakstu. 

  

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3006/Saistosie_noteikumi_grozjumi_Alja_nolikums.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3006/Saistosie_noteikumi_grozjumi_Alja_nolikums.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.175 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 19/2020 

“Grozījums Alūksnes novada domes 2018. gada 27. septembra saistošajos noteikumos 

Nr.13/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”” izdošanu  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu, 43. panta 

pirmās daļas 13. punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 

5., 7., 8., 10. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi 

par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 6., 7., 9., 10., 12., 13., 15., 16.1 

punktu 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 19/2020 “Grozījums Alūksnes novada domes 

2018. gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.13/2018 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības nodevām”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS alu
ks

ne
.lv

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3006/Saistosie_noteikumi_grozījumi_nodevas.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3006/Saistosie_noteikumi_grozījumi_nodevas.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3006/Saistosie_noteikumi_grozījumi_nodevas.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.176 

 

Par Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem 

 

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

  

1. Apstiprināt Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu 

cenrādi (pielikumā uz 1 lapas).  

2. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 1.jūlijā. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2013. gada 26.septembra lēmumu 

Nr. 428 “Par maksas apstiprināšanu Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem”. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3006/Pielikums_dzimtsarakstu_nodala.docx


 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 25. jūnijā                                                                       sēdes protokols Nr.9, 23. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.177 

 

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates 

muzejā 

 

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

apakšpunktu, Muzeju likuma 10.panta pirmās daļas 2.punktu un Pievienotās vērtības nodokļa 

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

 

1. Apstiprināt Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja pakalpojumu cenrādi 

(pielikumā). 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 1. jūliju. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 24.07.2014. lēmumu Nr. 265 “Par 

maksas pakalpojumu apstiprināšanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā” 

(sēdes protokola Nr. 13, 7.p.). 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3006/Ates_muzeja_pakalpojumu_cenradis.docx
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Alūksnē 

2020. gada 25. jūnijā                                                                        sēdes protokols Nr.9, 24. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.178 

 

Par dalības maksu sacensībām “Kristera kausa izcīņa pludmales volejbolā” 

 

Ar mērķi nodrošināt sacensību “Kristera kausa izcīņa pludmales volejbolā” pilnvērtīgu 

norisi, kas notiks Zeltiņu pagasta sporta svētku ietvaros, atbilstoši sporta svētku nolikumam un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu,  

 

Apstiprināt dalības maksu Zeltiņu pagasta pārvaldes organizētajās sacensībās “Kristera 

kausa izcīņa pludmales volejbolā” 10,00 EUR (desmit euro) no vienas komandas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 25. jūnijā                                                                       sēdes protokols Nr.9, 25. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.179 

 

Par maksas pakalpojuma – ieejas biļetes Zeltiņu vēstures krātuvē apstiprināšanu  

 

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

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

apakšpunktu, 

 

1. Apstiprināt ieejas biļešu cenas ekskursijām Zeltiņu vēstures krātuvē (neapliekot ar 

pievienotās vērtības nodokli): 

1.1. pieaugušajiem 2,00 EUR; 

1.2.skolēniem, studentiem un pensionāriem 1,00 EUR. 

2. Noteikt, ka Zeltiņu vēstures krātuves apmeklējums bez maksas ir: 

2.1.  vēstures krātuves izstādes vai ekspozīcijas apmeklējums Muzeju nakts un Zeltiņu 

pagasta svētku pasākumā; 

2.2. pirmsskolas vecuma bērniem, bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju audzēkņiem, invalīdiem (uzrādot apliecību) un vienam viņa 

pavadītājam, diviem apmeklētāju grupas vadītājiem (grupa no 20 cilvēkiem), Latvijas 

muzeju darbiniekiem un Starptautiskās muzeju padomes biedriem (uzrādot apliecību). 

3. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.jūlijā. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Alūksnes novada domes 2014. gada 26. jūnija 

lēmums Nr.233 “Par Zeltiņu muzeja maksas pakalpojumu apstiprināšanu”. 

               

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 
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Alūksnē 

2020. gada 25. jūnijā                                                                       sēdes protokols Nr.9, 26. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.180 

 

Par maksas pakalpojuma tūrisma objektā “Padomju armijas raķešu bāze Zeltiņos” 

apstiprināšanu 

 

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

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

d) apakšpunktu, 

 

1. Apstiprināt maksu par ekskursiju gida pavadībā tūrisma objektā “Padomju armijas 

raķešu bāze Zeltiņos”: 

1.1. pieaugušajiem – vienai personai 4,00 EUR; 

1.2. skolēniem, studentiem un pensionāriem – vienai personai 2,00 EUR; 

1.3. grupai līdz 5 cilvēkiem 10,00 EUR. 

2. Noteikt, ka ekskursija bez maksas ir pirmsskolas vecuma bērniem, bērnu ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju audzēkņiem, personām ar 

invaliditāti (uzrādot apliecību) un vienam šīs personas pavadītājam, diviem apmeklētāju 

grupas vadītājiem (grupa no 20 cilvēkiem), Latvijas muzeju darbiniekiem un 

Starptautiskās muzeju padomes biedriem (uzrādot apliecību). 

3. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.jūlijā. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Alūksnes novada domes 2020.gada 28.maija 

lēmums Nr.140 “Par maksas pakalpojuma tūrisma objektā “Padomju armijas raķešu 

bāze Zeltiņos” apstiprināšanu”. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 
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Alūksnē 

2020. gada 25. jūnijā                                                                       sēdes protokols Nr.9, 27. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.181 

 

Par Alūksnes novada pagastu tautas/kultūras/saieta namu  

telpu nomas pakalpojumiem 

 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta b) 

apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktu, Alūksnes 

novada domes 22.11.2018. noteikumu Nr.6/2018 “Kārtība, kādā tiek organizēts pašvaldības 

nekustamo īpašumu iznomāšanas vai atsavināšanas process” 23. punktu, 

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības iekšējo normatīvo aktu “Maksas pakalpojumu 

izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu aprēķināšanas kārtība”, kas apstiprināts ar 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, 

 

1. Apstiprināt Alūksnes novada pagastu tautas/kultūras/saieta namu telpu nomas maksas 

pakalpojumu cenrādi (pielikumā). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2017. gada 23. novembra lēmumu 

Nr.431 “Par Alūksnes novada pagastu tautas/kultūras/saieta namu telpu nomas 

pakalpojumiem”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3006/Pielikums_tautas_namiem.docx


 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 25. jūnijā                                                                        sēdes protokols Nr.9, 28. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.182 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 30.05.2019. lēmumā Nr.175 “Par aizņēmumu 

projekta Nr. LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām/Sajūtu verstis”/“630 Versts Full of 

Feelings/Versts of Feelings” īstenošanai” 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada domes 26.07.2018. lēmumu Nr.266 “Par Latvijas – 

Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu” (sēdes protokols Nr.9, 15.punkts) un tā 

grozījumu, 28.03.2019. noslēgto līgumu par projekta īstenošanu, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 30.04.2019. ar Nr. ANP/1-45.3/19/69, un nepieciešamību nodrošināt 

projekta līdzfinansēšanu un priekšfinansēšanu,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu, likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 13. panta pirmās daļas 1. punktu, 

likuma “Par pašvaldību budžetiem” 24. un 30.pantu, Ministru kabineta 2019. gada 

10. decembra noteikumu Nr. 590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 

7. punktu, 

 

Izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada domes 30.05.2019. lēmumā Nr.175 “Par 

aizņēmumu projekta Nr. LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām/Sajūtu verstis”/“630 Versts 

Full of Feelings/Versts of Feelings” īstenošanai”: 

 

1. Lēmuma 1. punktā skaitli un vārdus “214 788,20 EUR (divi simti četrpadsmit 

tūkstoši septiņi simti astoņdesmit astoņi euro un 20 centi)” aizstāt ar skaitli un 

vārdiem “266 666,77 EUR (divi simti sešdesmit seši tūkstoši seši simti sešdesmit 

seši euro 77 centi)”. 

2. Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānoto grafiku izteikt jaunā redakcijā, saskaņā ar 

pielikumu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks (jaunā redakcijā) uz 5 lp. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks, 

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus             Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3006/Aiznemumu%20aprekins_630_verstis_grozijumi.xlsx
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Alūksnē 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.183 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības 2019.gada budžeta izpildes apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un Alūksnes 

novada domes 28.05.2020. lēmumu Nr.154 “Par Alūksnes novada pašvaldības 2019.gada 

pārskata apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.7, 24.punkts), 

 

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības 2019.gada budžeta izpildi: 

 

1. Pamatbudžets 

 

1.1. Naudas līdzekļu atlikumu 2019.gada sākumā   3 700 883 EUR 

 

1.2. 2019.gada ieņēmumus un ārējo finansēšanu 28 684 543 EUR 

no kā: 

 1.2.1. nodokļu ieņēmumus    8 933 976 EUR 

 1.2.2. nenodokļu ieņēmumus      343 284 EUR 

 1.2.3. no valsts budžeta daļēji finansēto publisko personu  

           un budžeta nefinansēto iestāžu transfertus          9 041 EUR 

1.2.4. valsts budžeta transfertus 12 503 916 EUR 

 1.2.5. pašvaldību budžeta transfertus      584 099 EUR 

 1.2.6. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi   1 043 236 EUR 

 1.2.7. saņemtos aizņēmumus no Valsts Kases   5 266 991 EUR 

 

1.3. 2019.gada izdevumus, aizdevumu atmaksas un ārējo finansēšanu 27 216 867 EUR 

no kā: 

 1.3.1. budžeta izdevumus atbilstoši funkcionālajām kategorijām 24 369 431 EUR 

 1.3.2. atmaksātos aizņēmumus no Valsts kases   2 280 134 EUR 

 1.3.3. pamatkapitāla palielināšanu      567 302 EUR 

 

1.4. Naudas līdzekļu atlikumu 2019.gada beigās    5 168 559 EUR 

 

2. Speciālais budžets 

 

2.1. Naudas līdzekļu atlikumu 2019.gada sākumā     344 065 EUR 
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2.2. 2019. gada ieņēmumus      690 097 EUR 

no kā: 

 2.2.1. nodokļu ieņēmumus        54 910 EUR 

 2.2.2. valsts budžeta transfertus     635 187 EUR 

   

2.3. 2019. gada izdevumus  1 034 162 EUR 

no kā:  

 2.3.1. budžeta izdevumus atbilstoši funkcionālajām kategorijām  1 034 162 EUR 

 

2.4. Naudas līdzekļu atlikumu 2019.gada beigās                0 EUR 

 

 

 

3. Ziedojumi un dāvinājumi 

 

3.1. Naudas līdzekļu atlikumu 2019.gada sākumā      21 757 EUR 

 

3.2. 2019. gada ieņēmumus          2 646 EUR 

no kā: 

 3.2.1. ziedojumi un dāvinājumi         2 646 EUR 

 

3.3. 2019. gada izdevumus        1 231 EUR 

no kā:  

 3.3.1. budžeta izdevumus atbilstoši funkcionālajām kategorijām        1 231 EUR 

 

3.4. Naudas līdzekļu atlikumu 2019.gada beigās      23 172 EUR 

 

4. Citu budžetu līdzekļi 

 

4.1. Naudas līdzekļu atlikumu 2019.gada sākumā       26 628 EUR 

 

4.2. 2019. gada ieņēmumus         37 342 EUR 

no kā: 

 4.2.1. konkursa vai izsoles drošības nauda        36 165 EUR 

 4.2.2. pansionātos dzīvojošo pensijas   177 EUR 

 4.2.3. cirsmas izstrādes nodrošinājums          1 000 EUR 

 

4.3. 2019. gada izdevumus        56 781 EUR 

 4.3.1. konkursa vai izsoles drošības nauda        37 865 EUR 

 4.3.2. pansionātos dzīvojošo pensijas             144 EUR 

 4.3.3. būvniecības drošības nauda        12 772 EUR 

 4.3.4. cirsmas izstrādes nodrošinājums          6 000 EUR 

 

4.4. Naudas līdzekļu atlikumu 2019.gada beigās          7 189 EUR 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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Alūksnē 

2020. gada 25. jūnijā                                                                       sēdes protokols Nr.9, 30. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.184 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 20/2020 

“Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020. 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. 20/2020 “Par grozījumiem Alūksnes novada 

domes 2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības budžetu 2020.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks, 

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus              Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3006/Saistosie_noteikumi_budzeta_grozijumi.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3006/Saistosie_noteikumi_budzeta_grozijumi.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3006/Saistosie_noteikumi_budzeta_grozijumi.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.185 

 

Par līdzekļu izdalīšanu Jaunannas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības 

Ceļu un ielu fonda uzkrājuma 

 

Izskatot Jaunannas pagasta pārvaldes 16.06.2020. iesniegumu Nr. JNPP/1-5/20/10 “Par 

līdzekļu piešķiršanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 17.06.2020. ar 

Nr. ANP/1-42/20/2199, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes 2018.gada 22.novembra lēmumu Nr.421 “Par 

Dzirnavu tilta, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atjaunošanu”, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada pašvaldības 

2015.gada 29.janvāra noteikumu Nr.1/2015 “Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda 

pārvaldīšanas kārtība” (apstiprināta ar 29.01.2015. Alūksnes novada domes lēmumu Ntr.12, 

protokols Nr.2, 9.punkts) 8.punktu,  

 

1. Izdalīt Jaunannas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda 

uzkrājuma finansējumu 7 137 EUR (septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit septiņi euro) 

Dzirnavu tilta ceļa posmā Jaunanna - Eizentāle, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, 

pārbaudei ar statisko slodzi. 

2. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu 

pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2020.gadam. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  

pildot domes priekšsēdētāja pienākumus             Dz.ADLERS
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