
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv 

AS „SEB banka” ALŪKSNES FILIĀLE, KODS  UNLALV2X 

BUDŽETA KONTS Nr. LV58 UNLA 0025 0041 3033 5  

Alūksnē 

2012.gada 20.decembrī       sēdes protokols Nr.21, 1.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

 

LĒMUMS Nr.416 

 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

 

 Alūksnes novada pašvaldībā 15.11.2012. saņemts un ar Nr.ANP/1-35/12/3800 reģistrēts 

Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas iesniegums, ar kuru lūgts noteikt lietošanas 

mērķi jaunizveidotai zemes vienībai 0,1 ha platībā, kas atrodas Alsviķu pagastā, Alūksnes 

novadā. 

 Izskatot iesniegumu, Alūksnes novada dome konstatē: zemes vienības statuss – rezerves 

zemes fonds.  

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” III.daļas 16.1 un 

18.punktiem un Alūksnes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 „Par 

Alūksnes novada teritorijas plānojumu”, apstiprināti 19.11.2009. Alūksnes novada domes sēdē 

(prot. Nr.12, 11.p.),  

 

1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3642 007 0038,   nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 

maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 

cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 

apbūve (kods 1201) 0,1 ha 
 
kopplatībā. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu ieinteresētajām personām. 

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

Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4200. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.FOMINS 



 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv 

AS „SEB banka” ALŪKSNES FILIĀLE, KODS  UNLALV2X 
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Alūksnē 

2012.gada 20.decembrī       sēdes protokols Nr.21, 2.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

 

LĒMUMS Nr.417 

 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

 

 Alūksnes novada pašvaldībā 15.11.2012. saņemts un ar Nr.ANP/1-35/12/3800 reģistrēts 

Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas iesniegums, ar kuru lūgts noteikt lietošanas 

mērķi jaunizveidotai zemes vienībai 1,31 ha platībā, kas atrodas Alsviķu pagastā, Alūksnes 

novadā. 

 Izskatot iesniegumu, Alūksnes novada dome konstatē: zemes vienības statuss – rezerves 

zemes fonds.  

Pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” III.daļas 

16.1. un 18.punktiem un Alūksnes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 

„Par Alūksnes novada teritorijas plānojumu”, apstiprināti 19.11.2009. Alūksnes novada domes 

sēdē (prot. Nr.12, 11.p.),  

 

1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3642 007 0034,   nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods 0201) 1,31 ha 
 
kopplatībā. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu ieinteresētajām personām. 

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

Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4200. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.FOMINS 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 

 

LĒMUMS Nr.418 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam  

„Garasimi 3”, Jaunalūksnes  pagastā, Alūksnes novadā 

 

Izskatot SIA „METRIJA” sertificētas zemes ierīkotājas Līgas VINCUKOVAS 

10.12.2012. iesniegumu, ar lūgumu Alūksnes novada domei apstiprināt zemes īpašumam 

„Garasimi 3”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā (kadastra numurs 36560090004) 

izstrādāto zemes ierīcības projektu, kas saņemts novada pašvaldības kancelejā 10.12.2012. un 

reģistrēts ar Nr.ANP/1-40/12/4097, 

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

ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30., 31.punktiem, Ministru kabineta 20.06.2006. 

noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Alūksnes novada domes 19.11.2009. saistošajiem 

noteikumiem Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas plānojumu” un to 3.punktā 

apstiprinātajiem Jaunalūksnes pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem,   

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Garasimi 3”, 

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā. 

2. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36560090004 „Garasimi 3”, 

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā sadali, atdalot neapbūvētu zemes vienību Nr.1 

(saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) 24,4 ha platībā, veidojot jaunu 

īpašumu ar nosaukumu „Garasimu mežs”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads: 

 2.1. atdalāmā zemesgabala platība var tikt precizēta normatīvos aktos noteiktā apjomā - 

kadastrālās uzmērīšanas gaitā; 

 2.2. noteikt jaunizveidotajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 24,4 ha 

platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

3. Saglabāt nekustamā īpašumā „Garasimi 3”, (kadastra numurs 36560090004) 

paliekošajai zemes vienībai Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko 

pielikumu) un ēkām (ēku kadastra apzīmējumi: 36560090004003; 36560090004004; 

36560090004005; 36560090004006; 36560090004007) adresi (nosaukumu) „Garasimi 

3” Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads: 

 3.1. paliekošā zemesgabala platība var tikt precizēta normatīvos aktos noteiktā apjomā - 

kadastrālās uzmērīšanas gaitā; 

3.2. saglabāt paliekošai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 2,7 ha 

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



 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, 

Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.FOMINS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 

 

LĒMUMS Nr.419 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam  

„Ozoliņi 1”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā 

 

Izskatot SIA „METRIJA” sertificētas zemes ierīkotājas Līgas VINCUKOVAS 

10.12.2012. iesniegumu, ar lūgumu Alūksnes novada domei apstiprināt zemes īpašumam 

„Ozoliņi 1”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā (kadastra numurs 36760070039) izstrādāto 

zemes ierīcības projektu, kas saņemts novada pašvaldības kancelejā 10.12.2012. un reģistrēts ar 

Nr.ANP/1-40/12/4096, 

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

ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30., 31.punktiem, Ministru kabineta 20.06.2006. 

noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. un 30.punktu, Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 1.panta 14.daļu, Alūksnes novada domes 19.11.2009. pieņemtajiem 

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

10.punktā apstiprinātajiem Mārkalnes pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem, 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Ozoliņi 1”, Mārkalnes 

pagastā, Alūksnes novadā. 

2. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36760070039 „Ozoliņi 1”, 

Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā sadali, atdalot neapbūvētu zemes vienību Nr.2 

(saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) 11,0 ha platībā, veidojot jaunu 

īpašumu ar nosaukumu „Ozoliņu kalns”, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads:  

2.1. atdalāmā zemesgabala platība var tikt precizēta normatīvos aktos noteiktā apjomā - 

kadastrālās uzmērīšanas gaitā; 

2.2. noteikt jaunizveidotajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 11,0 ha 

platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

3.  Saglabāt nekustamā īpašumā „Ozoliņi 1”, (kadastra numurs 36560070039) paliekošajai 

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

nosaukumu „Ozoliņi 1”, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads:  

3.1. paliekošā zemesgabala platība var tikt precizēta normatīvos aktos noteiktā apjomā - 

kadastrālās uzmērīšanas gaitā; 

3.2.saglabāt paliekošai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 5,6 ha 

platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 



4.  Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A, 

Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.FOMINS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 

 

LĒMUMS Nr.420 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemesgabala  

Briežu ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Izskatot XX pilnvarotās personas XX  iesniegumu, kas saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 06.12.2012. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-24/12/1256, pamatojoties uz Civillikuma 

994.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 

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

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

 

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemesgabalu Briežu 

ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3601 039 6020, par kuru Alūksnes 

novada pašvaldība 23.10.2012. noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.ANP/1-

45.1/12/392 ar XX, personas kods XXXXXXXXXXXXX.  

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 

zemesgabala atsavināšanas ierosinātāja XX. Pēc zemesgabala atsavināšanas procesa 

pabeigšanas, atsavināšanas izdevumi tiek iekļauti zemes pirkuma līgumā noteiktajā 

cenā.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu 

zemesgabalu Briežu ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kadastra Nr.3601 039 6020, 

pārdodot par brīvu cenu personai, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas 

līgumu.  

4. Uzdot zemesgabala Briežu ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā, nosacītās cenas 

noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijai. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, 

Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.  

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.FOMINS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 

 

LĒMUMS Nr.421 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

Ziedu ielā 8, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas 07.12.2012. 

iesniegumu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 07.12.2012. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-

33/12/3560, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 

4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 8.panta otro daļu, likuma 

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

 

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – 

neapbūvētu zemesgabalu, Ziedu iela 8, Alūksne, Alūksnes novads, īpašuma kadastra 

Nr.3601 011 2157. 

 

2. Atsavināt, pārdodot izsolē, Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – 

neapbūvētu zemesgabalu Ziedu iela 8, Alūksne, Alūksnes novads, 0,1595 ha platībā, 

īpašuma kadastra Nr.3601 011 2157.  

 

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

pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, 

Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.FOMINS 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģistrācijas kods  90000018622 
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Alūksnē 

2012.gada 20.decembrī       sēdes protokols Nr.21, 7.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

 

LĒMUMS Nr.422 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemesgabala 

“Joškas 1”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

 Izskatot XX pilnvarotās personas XX   28.11.2012. iesniegumu, kas saņemts Alūksnes 

novada pašvaldībā 28.11.2012. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-24/12/1219, pamatojoties uz 

Civillikuma 994.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

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

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

 

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemesgabalu 

“Joškas 1”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 

3694 003 0059, par kuru Zeltiņu pagasta padome 07.04.2009. noslēgusi zemes 

nomas līgumu Nr.2 ar XX, personas kods XXXXXXXXXX.  

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 

zemesgabala atsavināšanas ierosinātāja XX. Pēc zemesgabala atsavināšanas procesa 

pabeigšanas, atsavināšanas izdevumi tiek iekļauti zemes pirkuma līgumā noteiktajā 

cenā.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu 

zemesgabalu “Joškas 1”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 3694 003 0059, pārdodot par brīvu cenu personai, kurai Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar 

kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu.  

4. Uzdot zemesgabala “Joškas 1”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, nosacītās cenas 

noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijai. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, 

Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.  

 

Domes priekšsēdētājs         A.FOMINS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 

 

LĒMUMS Nr.423 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemesgabala  

“Voguriņi”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Izskatot XX pilnvarotās personas XX   12.11.2012. iesniegumu, kas saņemts Alūksnes 

novada pašvaldībā 12.11.2012. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-24/12/1140, pamatojoties uz 

Civillikuma 994.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

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

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

novada pašvaldības zemes komisijas 23.11.2012.lēmumu Nr.ZK/1-8.11/12/233, 

 

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemesgabalu 

“Voguriņi”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 

3694 002 0129, par kuru Zeltiņu pagasta padome 25.08.2009. noslēgusi zemes 

nomas līgumu Nr.06.09./3 ar XX, personas kods XXXXXXXXXXX.  

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 

zemesgabala atsavināšanas ierosinātājs XX. Pēc zemesgabala atsavināšanas procesa 

pabeigšanas, atsavināšanas izdevumi tiek iekļauti zemes pirkuma līgumā noteiktajā 

cenā.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu 

zemesgabalu “Voguriņi”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 3694 002 0129, pārdodot par brīvu cenu personai, kurai Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar 

kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu.  

4. Uzdot zemesgabala “Voguriņi”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, nosacītās cenas 

noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisijai. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, 

Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.  

 

Domes priekšsēdētājs         A.FOMINS 
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LĒMUMS Nr.424 

 

Par cirsmas “Kaktiņi ZR 2”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā  atsavināšanu 

 

 Izskatot pašvaldības aģentūras “Spodra” mežziņa Āra KREIČA 12.12.2012. iesniegumu, 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.12.2012. ar Nr.ANP/1-42/12/4138, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta 

ceturto un piekto daļu, 9.panta trešo daļu, 10.pantu, 34.panta otro daļu un 47.pantu, 

un, saskaņā ar Alūksnes novada domes 24.05.2012. lēmumu Nr.178. “Par grozījumu 

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” nolikumā”, 

 

1. Atļaut atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – cirsmu - īpašuma 

“Kaktiņi ZR 2” 2.kvartāla 10. un 13.nogabalā ar kadastra numuru 3696 001 0083, Ziemera 

pagastā, Alūksnes novadā (cirsmas platība 2,4 ha un aptuvenā izcērtāmā krāja - 575 m
3
), 

pārdodot to izsolē. 

2. Izveidot kustamās mantas – cirsmas “Kaktiņi ZR 2”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā 

novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

2.1. Āris KREICIS – komisijas priekšsēdētājs, Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 

“Spodra” mežzinis; 

2.2. Iveta VĀRTUKAPTEINE – komisijas locekle, Ziemera pagasta pārvaldes vadītāja; 

2.3. Ainārs KUKOJS – komisijas loceklis, augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs 

(sertifikāts Nr. 303 M); 

2.4. Agris VEISMANIS - komisijas loceklis, Alūksnes novada pašvaldības ainavu arhitekts. 

3. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai izstrādāt atsavināmās 

Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmas “Kaktiņi ZR 2”, Ziemera pagastā, 

Alūksnes novadā izsoles noteikumus un rīkot izsoli. 

4. Pilnvarot Alūksnes novada domes priekšsēdētāju A.FOMINU apstiprināt pārdodamās 

kustamās mantas nosacīto cenu, izsoles noteikumus un izsoles rezultātus. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.FOMINS 
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LĒMUMS Nr.425 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.08.2012. lēmumā Nr.270  

„Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu” 

Saskaņā ar akciju sabiedrības „LATVIJAS VALSTS MEŽI” 15.11.2012. vēstuli Nr.4.1-

1.2_09df_150_12_1386, kas saņemta Alūksnes novada pašvaldībā 22.11.2012. un reģistrēta ar 

Nr.ANP/1-35/12/3891, par 23.08.2012.  izdotās „Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļaujas Nr.1/2012” izsniegšanas pareizību, konstatēts, ka atļaujā Nr.1/2012 nepieciešami 

labojumi, saskaņā ar Ministru kabineta 06.09.2011. noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu 

izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 

11.pielikumu.  

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

„Par zemes dzīlēm” 4.panta piektās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 06.09.2011. noteikumu 

Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas 

izsniegšanas kārtība” 34., 36., 39.punktu, 

     izteikt Alūksnes novada domes 28.07.2011. lēmumā Nr.280 „Par bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu” un uz tā pamata izsniegtajā „Bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļaujas 1/2012”  2. un 3.pielikumā minētos nosaukumus šādā redakcijā: 

 

2. Karte vai plāns kurā attēlo atradnes robežu, atļaujas 

adresāta lietojumā esošo zemesgabalu robežas, atļaujas 

laukuma robežu ar robežpunktiem; 

tabula ar robežpunktu koordinātēm LKS-92 TM sistēmā 

1 

3. Derīgo izrakteņu ieguves limits 

 

2 

  

Domes priekšsēdētājs         A.FOMINS 
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LĒMUMS Nr.426 

 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu 

 

Saskaņā ar akciju sabiedrības „LATVIJAS VALSTS MEŽI” 09.11.2012.  vēstuli 

Nr.4.1-1.2_0984_150_12_1361, kas saņemta Alūksnes novada pašvaldībā 15.11.2012. un 

reģistrēta ar Nr.ANP/1-35/12/3809, par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas 

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

likuma „Par zemes dzīlēm” 4.panta piektās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 06.09.2011. 

noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļaujas izsniegšanas kārtība” 26., 27., 32., 33., 36., 39.punktu, 

 

1. Izsniegt akciju sabiedrībai „LATVIJAS VALSTS MEŽI”, reģistrēta LR Uzņēmumu 

reģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40003466281, bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļauju Nr.2/2012    smilts ieguvei smilts atradnē „Lejupe”, 

Mālupes pagastā,  Alūksnes novadā, nosakot, ka atļauja ir derīga tikai  kopā ar 

derīgo izrakteņu atradnes pasi un dokumentu, kurā noteikti derīgo izrakteņu ieguves 

limiti, kā arī atradnes un ieguves laukuma izvietojuma plānu (pielikumā uz 5 lapām). 

2. Apstiprināt zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus. 

3. Lēmums var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A, 

Valmierā, LV- 4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

Domes priekšsēdētājs         A.FOMINS 
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LĒMUMS Nr.427 

 

Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas 

“Administratīvā komisija” sastāvā 

 

          Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas „Administratīvā 

komisija” locekles Lailas GORKIJAS 28.11.2012. iesniegumu (reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 28.11.2012. ar Nr.ANP/1-47/12/3968) par viņas atbrīvošanu no Administratīvās 

komisijas locekļa pienākumu pildīšanas, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 24. un 27.punktu, Alūksnes novada pašvaldības nolikumu 8.2.punktu, 

 

1. Atbrīvot Lailu GORKIJU, personas kods XXXXXXXXXXX, no pienākumu pildīšanas 

Administratīvajā komisijā 31.12.2012. 

2. Ievēlēt Ingu OZOLIŅU, personas kods XXXXXXXXXXX, par Alūksnes novada 

pašvaldības pastāvīgās komisijas „Administratīvā komisija” locekli. 

3. Noteikt, ka Inga OZOLIŅA uzsāk pildīt Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas 

„Administratīvā komisija” locekļa pienākumus 2013.gada 1.janvārī. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.FOMINS 
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LĒMUMS Nr.428 

 

Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas 

“Apstādījumu aizsardzības komisija” locekļu sastāvā  

 

          Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas „Apstādījumu 

aizsardzības komisija” locekļa Ģirta CIEMA 10.12.2012. iesniegumu (reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 10.12.2012. ar Nr.ANP/1-47/12/4099) par viņa atbrīvošanu darba 

Apstādījumu aizsardzības komisijā, 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.un 27.punktu, Alūksnes novada pašvaldības nolikumu 8.6.punkta, 

 

1. Atbrīvot Ģirtu CIEMU, personas kods XXXXXXXXXXX, no pienākumu pildīšanas 

apstādījumu aizsardzības komisijā. 

2. Ievēlēt Āri KREICI, personas kods XXXXXXXXXXX, par Alūksnes novada pašvaldības 

pastāvīgās komisijas „Apstādījumu aizsardzības komisija” locekli. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.FOMINS 
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LĒMUMS Nr.429 

 

Par ēku Ezera ielā 1B, Alūksnē 

 

 Uz pašvaldībai piederoša zemes gabala Ezera ielā 1B, Alūksnē, Alūksnes novadā, 

atrodas zemes īpašniekam nepiederoša būve – malkas šķūnis. Ēkas iespējamie lietotāji – 

dzīvojamo ēku Ezera ielā 2 un 2A, Alūksnē, Alūksnes novadā, dzīvokļu īpašnieki un īrnieki. 

Ēkas īpašnieks nav noskaidrots. 

 Alūksnes novada pašvaldības speciālisti – būvinženieris Aivars SAUSAIS, Būvvaldes 

vadītāja – galvenā arhitekte Līga ŠĶEPASTE un būvinspektore Aina KAUKALA 29.11.2012. 

vizuāli apsekoja ēku un konstatēja: 

1) ēkas nesošās konstrukcijas – karkass un jumta spāres ir zaudējušas noturību un deformējušās, 

ēka bīstami sasvērusies uz ielas pusi; 

2) sienu apšuvuma dēļi atdalījušies no ēkas karkasa un malkas svara ietekmē izliekušies. 

 Būvniecības likuma 31. pants nosaka: 

(1) Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir 

bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā 

jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084. panta noteikumiem. 

Civillikuma 1084.pants nosaka: 

Katram būves īpašnieka, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, 

ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem. 

Ja par būvi, no kuras draud briesmas, pastāv īpašuma tiesības strīds, tad šo briesmu 

novēršanai nepieciešamie soļi tūliņ un vēl pirms prāvas beigām jāsper tam, kas šo būvi tajā 

brīdī valda, ar tiesībām vēlāk prasīt izdevumu atlīdzību. 

Ja būves īpašnieks vai valdītājs, pretēji attiecīgās varas pieprasījumam, nenovērš 

draudošās briesmas, tad attiecīgai iestādei, raugoties pēc apstākļiem, būve jāsaved kārtībā 

vai arī pavisam jānojauc uz īpašnieka rēķina. 

 

 Ņemot vērā augstāk minēto, Alūksnes novada pašvaldības speciālisti ir atzinuši, ka ēka 

Ezera ielā 1B, Alūksnē, Alūksnes novadā (kadastra apzīmējums 3601 022 3476 001) ir 

nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama un tā bojā ainavu. 

 Zemes nomas līguma par zemes gabala izmantošanu šīs ēkas uzturēšanai nav, līdz ar ko 

nepastāv tiesiska iespēja lemt par ēkas sakārtošanu vai atjaunošanu. 

 



Ņemot vērā to, ka ēka Ezera ielā 1B, Alūksnē, Alūksnes novadā, ir nonākusi tādā 

stāvoklī, ka ir bīstama cilvēku dzīvībai un veselībai, kā arī bojā ainavu, lai novērstu iespēju no 

tās rasties kaitējumam kaimiņiem, garāmgājējiem vai lietotājiem, pamatojoties uz Būvniecības 

likuma 31.pantu, Civillikuma 1084. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27.punktu, 22.06.2010. Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.25/2010 „ Alūksnes 

novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” 10.4.punktu: 

 

1. Uzdot ēkas Ezera ielā 1B, Alūksnē, Alūksnes novadā (kadastra apzīmējums 3601 022 3476 

001)  īpašniekam, ne vēlāk kā līdz 15.05.2013., veikt tās nojaukšanu un vides sakārtošanu. 

2. Gadījumā, ja šī lēmuma 1.punktā minētajā termiņā ēkas īpašnieks neveic ēkas  nojaukšanu 

un vides sakārtošanu, minētos darbus veikt par Alūksnes novada pašvaldības līdzekļiem 

Būvniecības likuma un 04.01.1997. Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie 

būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā, piedzenot ar to saistītos izdevumus no ēkas īpašnieka. 

3. Pēc ēkas nojaukšanas, atļaut Ezera ielas 2, Alūksnē, Alūksnes novadā  un Ezera ielas 2A, 

Alūksnē, Alūksnes novadā dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem izmantot 

teritoriju Ezera ielā 1B, Alūksnē, Alūksnes novadā malkas novietošanai. 

4. Lēmums stājas spēkā ar informācijas par tā pieņemšanu publicēšanas dienu laikrakstā 

„Latvijas Vēstnesis”. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV – 4201. 
 

 

Domes priekšsēdētājs         A.FOMINS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 

 

LĒMUMS Nr.430 

 

Par grozījumiem Jaunlaicenes pamatskolas nolikumā 

 

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

likuma 22.panta pirmo daļu,  

Izdarīt Jaunlaicenes pamatskolas nolikumā, apstiprināts ar Alūksnes novada domes 

15.10.2009. lēmumu Nr.273 ,,Par Jaunlaicenes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu” 

(protokols Nr.10, 31.punkts), šādus grozījumus: 

 

1.1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 

„4. Skolai ir: 

 

 4.1. zīmogs ar Alūksnes novada ģerboni un uzrakstu valsts valodā „Alūksnes novada 

pašvaldība Jaunlaicenes pamatskola”; 

 4.2.zīmogs ar lielo valsts ģerboni un uzrakstu valsts valodā „Alūksnes novada 

pašvaldība Jaunlaicenes pamatskola”, kuru tā lieto saskaņā ar normatīvajiem aktiem valstiski 

atzītā apliecībā, kas apliecina pamatizglītības apguvi pēc akreditētas izglītības programmas.” 

 

1.2. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā: 

 Skolas juridiskā adrese:  „Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4336 .” 

 

1.3. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā: 

 „45.Skolas finanšu uzskaiti veic un grāmatvedību organizē Alūksnes novada pašvaldības 

Finanšu nodaļa.” 

 

1.4. Papildināt ar 46.
1 

punktu šādā redakcijā: 

 „46.
1
 Izglītības procesa veikšanai Alūksnes novada pašvaldība Skolas valdījumā ir 

nodevusi Alūksnes novada pašvaldības nekustamos īpašumus – būves ar kadastra apzīmējumu  

3660 002 0326 001 (skolas ēka) un 3660 002 0326 003 (nojume), kas ietilpst nekustamā 

īpašuma „Lazdiņas”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra Nr. 3660 

002 0326, sastāvā.” 

 

1.5. Svītrot 51.punktu. 



1.6. Izteikt 53.punktu šādā redakcijā: 

 „53. Skola komplektē, uzskaita, izmanto un saglabā Skolas bibliotēkas fondu.” 

 

1.7. Aizstāt nodaļas nosaukumu „Pārejas noteikums” ar nosaukumu „Pārejas noteikumi” 

1.8. Esošajam Pārejas noteikumam pievienot numerāciju 1.  

1.9. Papildināt Pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā: 

„2. Līdz 31.12.2012. Skola zīmoga ar lielo valsts ģerboni un uzrakstu valsts valodā „Alūksnes 

novada pašvaldība Jaunlaicenes pamatskola” vietā drīkst lietot zīmogu ar mazo papildināto 

valsts ģerboni un uzrakstu valsts valodā „Latvijas Republika Alūksnes novada pašvaldība 

Jaunlaicenes pamatskola”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.FOMINS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 

 

LĒMUMS Nr.431 

 

Par grozījumiem Strautiņu pamatskolas nolikumā 

 

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

likuma 22.panta pirmo daļu,  

 

Izdarīt Strautiņu pamatskolas nolikumā, apstiprināts ar Alūksnes novada domes 

15.10.2009.lēmumu Nr.270 „Par Strautiņu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu” (protokols 

Nr.10, 28.punkts), turpmāk tekstā – Nolikums, šādus grozījumus: 

 

1.Izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 

„3.Skolai ir: 

      3.1.zīmogs ar Alūksnes novada ģerboni un uzrakstu valsts valodā „Alūksnes novada 

pašvaldība Strautiņu pamatskola”; 

       3.2. zīmogs ar lielo valsts ģerboni un uzrakstu valsts valodā „Alūksnes novada pašvaldība 

Strautiņu pamatskola”, kuru tā lieto saskaņā ar normatīvajiem aktiem valstiski atzītā apliecībā, 

kas apliecina pamatizglītības apguvi pēc akreditētas izglītības programmas ; 

        3.3. noteikta parauga veidlapas”. 

 

2.Izteikt 5.punktu jaunā redakcijā: 

         „5.Skolas juridiskā adrese: „Strautiņu pamatskola”, Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes 

novads, LV- 4333”. 

 

3. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā: 

        „23.Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums un Skolas iekšējās kārtības noteikumi”. 

 

4.Papildināt ar 24.
1
 punktu šādā redakcijā: 

          „24.
1
 Skolas direktora kompetenci, tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, 

Vispārējās izglītības likums, Darba līgums, amata apraksts un Skolas nolikums”. 

 

5. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā: 

         „30.Skolas direktora prombūtnes (atvaļinājuma, slimības, ilgstoša komandējuma u.c.) 

laikā tā pienākumus pilda ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu iecelts 

Skolas direktora vietnieks izglītības jomā vai Skolas pedagogs”. 

 



6. Izteikt 39.punktu izteikt šādā redakcijā: 

          „39.Skolas darbību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus izdod Skolas direktors”. 

 

7. Izteikt 41.punktu šādā redakcijā: 

            „41.Skolas finanšu līdzekļus veido: 

              41.1.valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai; 

              41.2.pašvaldības budžeta līdzekļi; 

              41.3.fizisko un juridisko personu ziedojumi; 

              41.4. programmu un fondu līdzekļi projektu īstenošanai; 

              41.5.ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un saimnieciskās darbības; 

              41.6.citi ieņēmumi”. 

 

8.Izteikt 43.punktu šādā redakcijā: 

           „43.Skolas finanšu un grāmatvedības uzskaiti veic Alūksnes novada pašvaldības Finanšu 

nodaļa”. 

 

9. Papildināt ar 44.
1
punktu šādā redakcijā: 

           „44.
1
Saimnieciskos līgumus Alūksnes novada domes noteiktajā kārtībā slēdz Skolas 

direktors”. 

 

10.Svītrot 45.punktu. 

 

11.Papildināt ar 45.
1
punktu šādā redakcijā: 

              „44.
1
Izglītības procesa veikšanai Alūksnes novada pašvaldība Skolas valdījumā ir 

nodevusi Alūksnes novada pašvaldības nekustamos īpašumus – būves ar kadastra apzīmējumu 

3642 009 0079 001 un 3642 009 0079 005 (ietilpst nekustamā īpašuma „Strautiņu pamatskola”, 

Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3642 009 0079, sastāvā)”. 

 

12.Svītrot 47.punktu. 

 

13.Izteikt 49.punktu šādā redakcijā: 

               „49.Skola komplektē, uzskaita, izmanto un saglabā Skolas bibliotēkas fondu”. 

 

14.Aizstāt nodaļas nosaukumu „Pārejas noteikums” ar nosaukumu „Pārejas noteikumi”. 

 

15.Esošajam Pārejas noteikumam pievienot numerāciju 1. 

 

16.Papildināt Pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā: 

                „2.Līdz 31.12.2014. Skola zīmoga ar lielo valsts ģerboni un uzrakstu latviešu valodā 

„Alūksnes novada pašvaldība Strautiņu pamatskola” vietā drīkst lietot zīmogu ar mazo 

papildināto valsts ģerboni un uzrakstu valsts valodā „Latvijas Republika Alūksnes novada 

pašvaldība Strautiņu pamatskola”. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.FOMINS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 

 

LĒMUMS Nr.432 

 

Par grozījumu Jaunannas bibliotēkas nolikumā 

 

 

Pamatojoties uz Bibliotēkas likuma 4.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

 

Izdarīt Jaunannas bibliotēkas nolikumā, apstiprināts ar Alūksnes novada domes 

24.02.2011. lēmuma Nr.55 „Par Jaunannas bibliotēkas nolikuma un lietošanas noteikumu 

apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.3., 18.punkts) 1.punktu, grozījumu,  izsakot nolikuma 

5.punktu šādā redakcijā: 

„5. Bibliotēkas juridiskā adrese ir: „Liepzari”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340.” 

 

   

Domes priekšsēdētājs          A.FOMINS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 

 

LĒMUMS Nr.433 

 

Par maksas noteikšanu informatīvo un izstāžu stendu izvietošanai  

pie sienām pašvaldības ēkas foajē Dārza ielā 11, Alūksnē 

 

 

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

apakšpunktu, 

 

 Noteikt maksas apmēru Ls 0,40 (četrdesmit santīmi) dienā, summā netiek ieskaitīts PVN 

maksājums, par informatīvo un izstāžu stendu izvietošanu pie sienām pašvaldības ēkas foajē 

Dārza ielā 11, Alūksnē. 

 

 

Domes priekšsēdētājs          A.FOMINS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 

 

LĒMUMS Nr.434 

 

Par maksas apmēra noteikšanu traktortehnikas pakalpojumiem  

Alūksnes novada Zeltiņu pagastā 

 

 

 Izskatot Alūksnes novada Zeltiņu pagasta pārvaldes 11.12.2012. iesniegumu Nr.ZPP/1-

5/12/83  „Par traktortehnikas pakalpojumu izmaksām Alūksnes novada Zeltiņu pagastā” 

(reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 11.12.2012.  ar  Nr.ANP/1-33/12/4134),  pamatojoties  

uz  likuma  „Par  pašvaldībām” 21.panta  pirmās  daļas  14.punkta „g” apakšpunktu  un  

27.punktu, 

 

1. Noteikt  maksu  par  traktortehnikas  pakalpojumiem  ar  pašvaldībai  piederošo  mašīnu- 

iekrāvēju B-MI  privātpersonām  Zeltiņu  pagastā,  Alūksnes  novadā  Ls9,95  apmērā  

stundā (pakalpojuma maksā nav ieskaitīts PVN). 

2. Noteikt,  ka  maksa  par  sniegto  pakalpojumu  iemaksājama  Alūksnes  novada  Zeltiņu  

pagasta  pārvaldes  kasē  trīs  darba  dienu  laikā  pēc  pakalpojuma  un  rēķina  

saņemšanas. 

3. Noteikt,  ka  par  šī  lēmuma  1.punktā  noteiktās  maksas  iekasēšanu  atbild  pagasta  

pārvaldes  vadītājs. 

4. Lēmums  stājas  spēkā  ar  tā  parakstīšanas  dienu. 

 

 

Domes  priekšsēdētājs         A.FOMINS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 

 

LĒMUMS Nr.435 

 

Par Alūksnes novada domes 14.08.2012. lēmuma Nr.260  

„Par nekustamā īpašuma Ojāra Vācieša ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā pirkšanu” 

atzīšanu par spēku zaudējušu 

 

Izskatot SIA „Lattelecom” nekustamā īpašuma Ojāra Vācieša ielā 10, Alūksnē, Alūksnes 

novadā pārdošanas piedāvājumu, 

izvērtējot saņemto atsavināmā nekustamā īpašuma dokumentāciju, būvniecības tiesisko 

stāvokli, pārdevēja uzstādījumus pircējam turpmākam telpu lietošanas ierobežojumam, blakus 

līgumus par nomas un servitūta attiecību nodibināšanu un to nosacījumus, 

un konstatējot, ka atbilstoši piedāvātajam darījuma saturam minētais īpašums neatbilst 

uzstādītajam mērķim - nodrošināt pašvaldības institūcijas, kas nodrošina pašvaldības autonomo 

funkciju realizēšanu ar atbilstošām darba un saimnieciskajām telpām, 

 

atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 14.08.2012. lēmumu Nr.260 „Par 

nekustamā īpašuma Ojāra Vācieša ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā pirkšanu”. 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs          A.FOMINS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 

 

LĒMUMS Nr.436 

 

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai „Kaspara Aigara loka šaušanas sporta klubs 

„Ziemeļnieks”” 

 

Izskatot biedrības „Kaspara Aigara loka šaušanas sporta klubs „Ziemeļnieks””, reģistrācijas 

Nr.40008132857, 22.11.2012. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 22.11.2012. 

ar Nr.ANP/1-41/12/3898, par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam un, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, un 21.panta pirmo daļu, 

 

1. Nodrošināt Ls1032,00 (viens tūkstotis trīsdesmit divi lati un 00 santīmi) līdzfinansējumu 

no Alūksnes novada pašvaldības 2012.gada budžeta līdzekļiem. biedrības „Kaspara 

Aigara loka šaušanas sporta klubs „Ziemeļnieks”” Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā” atbalstītā projekta „Loka šaušanas pieejamība Alūksnes novada 

iedzīvotājiem” realizācijai.  

2. Uzdot Alūksnes novada domes priekšsēdētājam A.FOMINAM slēgt sadarbības līgumu 

ar biedrību „Kaspara Aigara loka šaušanas sporta klubs „Ziemeļnieks”” par projekta 

realizāciju. 

 

Domes priekšsēdētājs          A.FOMINS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 

 

LĒMUMS Nr.437 
 

Par valsts mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības interešu izglītības 

programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām 2012.gada decembrī 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam” 3.panta pirmās daļas 1.punktu 

un 7.pielikumu, Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas 

noteikumi”, Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumiem Nr.382 „Interešu izglītības programmu 

finansēšanas kārtība” 8.punktu, Alūksnes novada pašvaldības interešu izglītības programmu 

izvērtēšanas un mērķdotācijas komisijas 01.08.2012. lēmumu Nr.4 (protokols Nr.4) un 

25.09.2012. lēmumu Nr.5 (protokols Nr.5) 

 

1. Noteikt šādu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu fondu 

Alūksnes novada pašvaldības daļējai interešu izglītības programmu un sporta skolas pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gada decembrī:  

Izglītības iestāde Apstiprinātais pamata darba samaksas 

fonds, ieskaitot valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas (Ls) 

Alūksnes bērnu un jauniešu centrs 1109 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta 

skola 397 

Alūksnes mākslas skola 232 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 1241 

Alūksnes novada vidusskola 331 

Alūksnes pilsētas sākumskola 331 

Liepnas vidusskola 315 

Bejas pamatskola 281 

Ilzenes pamatskola 215 

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola 116 

Jaunlaicenes pamatskola 150 

Malienas pamatskola 183 

Mālupes pamatskola 166 

Mārkalnes pamatskola 99 

Pededzes pamatskola 198 

Strautiņu pamatskola 331 

Ziemeru pamatskola 265 



KOPĀ: 5960 

 

2. Izdalīt no interešu izglītības programmu un sporta skolas pedagogu darba samaksas un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksu rezerves fonda finansējumu Ls711,00 (septiņi 

simti vienpadsmit latu) apmērā Alūksnes Bērnu un jauniešu centram 1,048 likmes pedagogu 

nodrošināšanai un 1,0 likmi jaunatnes darba metodiķim metodiskā darba veikšanai. 

3. Noteikt, ka interešu izglītības programmu un sporta skolas pedagogu darba samaksas un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksu rezerves fonda atlikums uz 20.12.2012. 

sastāda Ls113,00. 

4. Lēmumu piemērot no 01.12.2012. – 31.12.2012. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.FOMINS 
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LĒMUMS Nr.438 

 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu 

  

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas 27.11.2012. 

iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 27.11.2012. ar Nr.ANP/1-47/12/3946, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes 13.11.2012. Finanšu komitejas lēmumu (sēdes 

protokols Nr.17, 15.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta 

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

 

1. Atbalstīt finansējuma piešķiršanu Ls7140,00 (septiņi tūkstoši simts četrdesmit latu) apmērā 

tehniskās dokumentācijas izstrādei Alūksnes novada vidusskolas ēkas un Liepnas 

vidusskolas un internāta ēku energoefektivitātes paaugstināšanai. 

 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2012.gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma veida „Azartspēļu nodoklis” plānu par lēmuma 1.punktā 

minēto summu. 

 

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 049005 valdības funkciju kodu – Projektu ieviešanas un 

sagatavošanas pasākumi. 

 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

iekļaušanu budžeta grozījumos. 
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LĒMUMS Nr.439 

 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu transportlīdzekļa iegādi 

 

Ņemot vērā Liepnas internātpamatskolas 05.12.2012. informāciju Nr.1-12/146 „Par 

iepirkuma „Mazlietota pasažieru autobusa iegāde” rezultātiem”, kas reģistrēta Alūksnes novada 

pašvaldībā 05.12.2012. ar Nr.ANP/1-42/12/4061, un Alūksnes novada domes 22.11.2012. 

lēmumu Nr.409 „Par transportlīdzekļa iegādi” (sēdes protokols Nr.19, 30.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 

likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, 

 

1. Atbalstīt finansējuma piešķiršanu Ls8068,00 (astoņi tūkstoši sešdesmit astoņu latu) 

apmērā Liepnas internātpamatskolai mazlietota pasažieru autobusa iegādei. 

 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2012.gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma veida „Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 

iepriekšējo gadu parādi” plānu par lēmuma 1.punktā minēto summu. 

 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

iekļaušanu budžeta grozījumos. 
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LĒMUMS Nr.440 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 

 

Izskatot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 19.09.2012. iesniegumu Nr.AVG/1-

11/12/123, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 19.09.2012. ar Nr.ANP/1-42/12/3011, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 13.12.2012. lēmumu (sēdes protokols 

Nr.21, 13.punkts),  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta 

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

pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr.4/2010 „Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas procesā 

iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada administratīvajām teritorijām” 1.2.punktu,  

 

1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu Ls4151,00 (četri tūkstoši 

viens simts piecdesmit viena lata) apmērā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 

zāles sienu remontam. 

 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 092150 valdības funkciju kodu – Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzijas sporta zāle. 

 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu iekļaušanu 

budžeta grozījumos. 
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LĒMUMS Nr.441 

 

Par finansēšanas veida maiņu  

 

Izskatot Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas 07.12.2012. iesniegumu 

Nr.35/1-17 „Par 2012. gada budžetu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.12.2012. ar 

Nr.ANP/1-42/12/4083, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes 13.12.2012. Finanšu komitejas lēmumu (sēdes 

protokols Nr.21, 20.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta 

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

 

1. Atbalstīt pašvaldības asignējuma piešķiršanu Ls2000,00 (divi tūkstoši latu) apmērā 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai, lai segtu plānoto ieņēmumu no 

telpu nomas neizpildi. 

 

2. Finansējumu nodrošināt veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2012.gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma veida „Iedzīvotāju ienākuma nodoklis” plānu par 

lēmuma 1.punktā minēto summu. 

 

3. Ieņēmumu no telpu nomas neizpildi precizēt veicot Alūksnes novada pašvaldības 

budžeta 2012.gadam grozījumus, samazinot ieņēmuma veida „Pārējie ieņēmumi par 

nomu un īri” plānu par lēmuma 1.punktā minēto summu. 

 

4. Minētos finansēšanas veidu izmaiņas attiecināt uz 095410 valdības funkciju kodu – 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola. 

 

5. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

iekļaušanu budžeta grozījumos. 
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LĒMUMS Nr.442 

 

Par aizņēmuma ņemšanu ES projekta „Katlu māju darbības optimizācija un 

energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē” īstenošanai 

 

Izskatot akciju sabiedrības „SIMONE” 27.11.2012. iesniegumu Nr.1-13/127 „Par 

Eiropas Savienības fonda projekta „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes 

paaugstināšana Alūksnē” iepirkuma procedūru”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

27.11.2012. ar Nr.ANP/1-42/12/3952, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes 25.11.2010. lēmuma Nr.712 „Par Alūksnes novada 

pašvaldības dalību ERAF projektā „Siltumsaimniecības attīstība Alūksnes novada Alūksnes 

pilsētā” 1.2., 4.2. un 5.punktu, 16.06.2010. noslēgto līgumu Nr.L-PCS-11-0021 starp akciju 

sabiedrību „SIMONE” un valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” un 

Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 13.12.2012. lēmumu (protokols Nr.17,  18.punkts),  

 pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam” 20.panta pirmo daļu, likuma 

„Par pašvaldību budžetiem” 24.pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 

“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6.punktu, 

 

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

Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases noteiktajiem 

aizņēmuma procentiem Eiropas Savienības finansētā projekta „Katlu māju darbības 

optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē” īstenošanai, ieguldot to AS 

„SIMONE” pamatkapitālā, LVL625703,00 (seši simti divdesmit piecu tūkstošu septiņi 

simti triju latu) apmērā vai ekvivalents citā valūtā,  ar aizņēmuma pamatsummas 

atmaksas termiņu no 2014.gada marta līdz 2038.gada decembrim (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 6 lp. 
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LĒMUMS Nr.443 

 

Par saistošo noteikumu Nr.34/2012 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 

budžetā 2012.gadam” apstiprināšanu 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.panta 

pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.34/2012 „Par grozījumiem Alūksnes novada 

pašvaldības budžetā 2012.gadam”. 

2. Saistošie noteikumi Nr.34/2012 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 

2012.gadam” trīs dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtāmi Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošie noteikumi Nr.34/2012 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 

2012.gadam” stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.34/2012 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 

budžetā 2012.gadam” ar pielikumiem uz 13 lp. 
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LĒMUMS Nr.444 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības noteikumos Nr.3/2012 „Kārtība, kādā 

sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus” 

 

 Ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 13.12.2012. lēmumu (protokols 

Nr.17, 26.punkts), 

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma 

„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 

44.panta pirmo daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 

 

Izdarīt Alūksnes novada domes 23.02.2012. noteikumos Nr.3/2012 „Kartība, kādā sadala 

Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus” šādus grozījumus: 

1. svītrot 4.2.5.4. apakšpunktu; 

2. papildināt ar 4.2.5.45., 4.2.5.46., 4.2.5.47., 4.2.5.48., 4.2.5.49. un 4.2.5.50.apakšpunktu 

šādā redakcijā: 

„4.2.5.45. Mazpulku vadītāju atlīdzība (atalgojums un VSAOI), 

4.2.5.46. Bejas novadpētniecības centrs, 

4.2.5.47. Pededzes muzejs, 

4.2.5.48. Zeltiņu muzejs, 

4.2.5.49. Veclaicenes muzejs, 

4.2.5.50. Mežsaimniecības administrēšana”; 

 3.  4.2.5.punkta līdzšinējo trešo rindkopu uzskatīt par ceturto un aizstāt tajā skaitli „45,5%” 

ar skaitli „47,0%”; 

 4.   papildināt 4.2.5.punktu ar trešo rindkopu šāda redakcijā: „Alūksnes novada bāriņtiesai 

iedalītā finansējuma ietvaros jānodrošina bāriņtiesas darbinieku transporta, sakaru (interneta) un 

telpu uzturēšanas izmaksu segšana pagastu pārvaldēm Ls0,50 (nulle latu piecdesmit santīmu) 

apmērā uz vienu iedzīvotāju gadā”; 

 5.   aizstāt 4.2.8.punktā skaitli „28,5%” ar skaitli „27,0%”; 

 6.  izteikt 5.1.2. punktu šādā redakcijā: „5.1.2. audzēkņu skaitu pēc stāvokļa uz attiecīgā 

mācību gada 1.septembri vai 1.janvāri, piemērojot pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte” 

(diennakts pirmsskolas izglītības iestāde) audzēkņu skaitam papildu koeficientu 0,1”;  

 7.  izteikt 5.3. punktu šādā redakcijā: „5.3. Noteikumu 4.2.6.punktā noteikto finansējumu 

samazina par izglītības iestāžu ēku apkurināmai platībai izdalīto finansējumu un atlikušo 

finansējumu sadala proporcionāli 5.1.2. punktā noteiktajam normētajam audzēkņu skaitam pēc 

stāvokļa uz attiecīgā mācību gada 1.septembri vai 1.janvāri”; 



 8.  aizstāt 6.1.1.2. apakšpunktā šādā skaitli „2912,6”ar skaitli „2997,4”; 

 9.  izteikt 6.1.3. punktu šādā redakcijā: „6.1.3. ēdināšanas izmaksu aprēķinam normēto 

skolēnu skaitu, pēc stāvokļa uz attiecīgā mācību gada 1.septembri vai 1.janvāri, aprēķina 

piemērojot koeficientu internāta un pirmsskolas grupu audzēkņiem 0,5, izņemot profesionālās 

ievirzes audzēkņu skaitu”; 

 10.  izteikt 6.1.4.puntu šādā redakcijā: „6.1.4. pārējo izmaksu aprēķinam normēto skolēnu 

skaitu, pēc stāvokļa uz attiecīgā gada 1.septembri vai 1.janvāri, aprēķina piemērojot koeficientu 

internāta un pirmsskolas grupu audzēkņiem 0,5, skolām ar skolēnu skaitu līdz 110 skolēniem 

0,1, profesionālās ievirzes audzēkņiem – (mīnus) 0,8.”; 

 11.  izteikt 6.3. punktu šādā redakcijā: „6.3. Otrkārt, izdala ēdināšanas izmaksas (virtuves 

strādnieku atlīdzība, produktu iegāde vai ēdināšanas taloni), vienam normētajam skolēnam 

Ls100,00 gadā”; 

12. papildināt 6.punktu ar 6.6. apakšpunktu: „6.6. Ja salīdzinot ar iepriekšējā gadā iedalīto 

finansējumu pamata un vispārizglītojošām izglītības iestādēm prognozētais finansējums ir 

mazāks, ar Izglītības pārvaldes Skolu direktoru padomes ierosinājumu tās var tikt pārdalīts starp 

pamata un vispārizglītojošajām izglītības iestādēm, nepārsniedzot kopīgā finansējuma apmēru”; 

13. izteikt 7.1.punktu šādā redakcijā: „7.1. Noteikumu 4.2.8. punktā noteikto kopīgo 

finansējumu sadala pa Alūksnes novada teritoriālajām vienībām proporcionāli iedzīvotāju 

skaitam pēc stāvokļa uz attiecīga gada 1.janvāri (piemērs: 2012.gadam izmanto datus uz 

01.01.2011.), piemērojot šādus koeficientus: 

7.1.1. teritoriālajai vienībai ar iedzīvotāju skaitu līdz 450 - koeficients 1,6, 

7.1.2. teritoriālajai vienībai ar iedzīvotāju skaitu no 451 līdz 550 – koeficients 1,5, 

7.1.3. teritoriālajai vienībai ar iedzīvotāju skaitu no 551 līdz 650 – koeficients 1,4, 

7.1.4. teritoriālajai vienībai ar iedzīvotāju skaitu no 651 līdz 750 – koeficients 1,3, 

7.1.5. teritoriālajai vienībai ar iedzīvotāju skaitu no 751 līdz 850 – koeficients 1,2, 

7.1.6. teritoriālajai vienībai ar iedzīvotāju skaitu no 851 līdz 999 – koeficients 1,1, 

7.1.7. teritoriālajai vienībai ar iedzīvotāju skaitu no 1000 – koeficients 1,0, 

7.1.8. teritoriālajai vienībai ar pilsētas statusu – koeficients 1,1, 

7.1.9. teritoriālajām vienībām ar iedzīvotāju skaitu līdz 500 - papildu koeficients 0,1”; 

14.  papildināt ar 10.
1 

punktu: „10.
1 

Alūksnes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu 

pārpilde. Alūksnes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu pārpildes (iepriekšējā periodā 

pašvaldības ieņēmumu virs 100% izpildes gadījumā pozīcijās: iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 

nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

transferti) sadali ierosina Finanšu komiteja, ņemot vērā Alūksnes novada domes pastāvīgo 

komiteju ierosinājumus, iestāžu vai struktūrvienību iesniegumus par papildu līdzekļu 

piešķiršanu un Finanšu nodaļa iekļauj to Alūksnes novada pašvaldības budžeta projektā 

attiecīgajam gadam”; 

15. svītrot 11.3.punktā otro teikumu. 

 

Domes priekšsēdētājs A.FOMINS 
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LĒMUMS Nr.445 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 03.01.2012. lēmumā Nr.1 „Par projekta 

„Tranzītceļa P43 rekonstrukcija Alūksnes pilsētas teritorijā” iesnieguma apstiprināšanu 

un līdzfinansējuma nodrošināšanu  

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.panta, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu un 15.09.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.743 

„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2. 

aktivitāti „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”” un ņemot vērā Alūksnes novada 

pašvaldības atklātā konkursa „Tranzītceļa P43 rekonstrukcija Alūksnes pilsētas teritorijā” 

(identifikācijas Nr.ANP2012/24/ERAF) 08.10.2012. sēdes protokolu Nr.181, 

 

 Izdarīt Alūksnes novada domes 03.01.2012. lēmumā Nr.1 „Par projekta „Tranzītceļa 

P43 rekonstrukcija Alūksnes pilsētas teritorijā” iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma 

nodrošināšanu”, ārkārtas sēdes protokols Nr.1, 1.p., šādus grozījumus:  

 

1. Aizstāt 2.punktā vārdus un skaitļus „Ls 1 620 821,57 (viens miljons seši simti divdesmit 

tūkstoši astoņi simti divdesmit viens lats un 57 santīmi)” ar vārdiem un skaitļiem „Ls 

1 930 693,93 (viens miljons deviņi simti trīsdesmit tūkstoši seši simti deviņdesmit trīs 

lati un 93 santīmi)”. 

2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā: „3.Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu projekta realizācijā Ls 685 524,00 (seši simti astoņdesmit pieci tūkstoši 

pieci simti divdesmit četri lati un 00 santīmi) apmērā, tajā skaita attiecināmās izmaksas 

Ls 351 462,92 (trīs simti piecdesmit viens tūkstotis četri simti sešdesmit divi lati un 92 

santīmi), kas sastāda 22,01% no kopējām attiecināmajām izmaksām, un neattiecināmās 

izmaksas Ls 334 061,08 (trīs simti trīsdesmit četri tūkstoši sešdesmit viens lats, 08 

santīmi).” 

3. Aizstāt 4.punktā vārdus un skaitļus „2012., 2013. un 2014.gada” ar vārdiem un skaitļiem 

„2013., 2014. un 2015.gada”.   

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.FOMINS 

 



 

 

 

(lēmums atspoguļo situāciju par 

fizisku personu privāto dzīvi) 
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