
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

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

2014.gada 27.martā                              sēdes protokols Nr.6, 1.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.79 
 

Par lēmuma „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 
„Keļņi”, kadastra numurs 3680 002 0005,  Pededzes pagastā, Alūksnes novadā” 

grozījumiem 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes 
ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 
14.punktu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31.2.punktu,  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, Alūksnes novada domes 
19.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas 
plānojumu” un to 11.punktā apstiprināto Pededzes pagasta  teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu 12.1. un 40.3.punktu, 

  
      1. Turpmāk tekstā nosaukumu/adresi „Keļņi” aizstāt ar nosaukumu/adresi  „Kelņi”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201 
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
  



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
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A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  
Alūksnē 

2014.gada 27.martā                              sēdes protokols Nr.6, 2.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.80 
 

Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa 
īpašumam Nr.X piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā 

bez atlīdzības 
 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
75.panta ceturto daļu, Mālupes pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas  21.02.2001. 
izziņu Nr.1, 28.07.1994. Alūksnes rajona paju sabiedrības „Igrīve” vienošanos ar XX par 
dzīvokļa Nr.X „Bērzos”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā pirkšanu, 20.09.1999. 
Alūksnes rajona tiesas spriedumu, lietas Nr.2-302 m²/4 un, 

ņemot vērā XX 07.03.2014. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības 
kancelejā 07.03.2014. ar Nr.ANP/1-24/14/235,  
 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības XX, personas kods XXXXXXXXXXX, zemesgabala 
„Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3674 002 
0140, pie dzīvokļa īpašuma Nr.X piederošās kopīpašuma 694/18801 domājamās daļas. 

 
2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 694/18801 domājamo daļu 

nodošanu bez atlīdzības XX īpašumā tiek noslēgta līdz 14.04.2014. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 

  



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 
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2014.gada 27.martā                              sēdes protokols Nr.6, 3.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.81 
 

Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa 
īpašumam Nr.XX piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības 
 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
75.panta ceturto daļu, Mālupes pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas  21.02.2001. 
izziņu Nr.1, 15.05.1995. Alūksnes rajona paju sabiedrības „Igrīve” vienošanos ar XX par 
dzīvokļa Nr.XX „Bērzos”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā pirkšanu, 21.04.1997. 
pirkuma līgumu starp XX un XX par dzīvokļa Nr.XX „Bērzos”, Mālupē, Mālupes pagastā, 
Alūksnes novadā pirkšanu un,  

ņemot vērā XX 26.02.2014. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības 
kancelejā 26.02.2014. ar Nr.ANP/1-24/14/205,  
 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības XX, personas kods XXXXXXXXXX, zemesgabala 
„Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3674 002 
0140, pie dzīvokļa īpašuma Nr.XX piederošās kopīpašuma 873/18801 domājamās 
daļas. 

 
2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 873/18801 domājamo daļu 

nodošanu bez atlīdzības XX īpašumā tiek noslēgta līdz 14.04.2014.  
 

 
Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 

  



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 
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2014.gada 27.martā                              sēdes protokols Nr.6, 4.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.82 
 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošu zemes vienību īpašumā  
“Staldes”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā ½ domājamās daļas atsavināšanu  

 

 Izskatot XX 25.02.2014. iesniegumu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 
25.02.2014. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-24/14/193, pamatojoties uz  Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 7. 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 piederošu īpašumu - ½ 
domājamās daļas no divām zemes vienībām, kas atrodas nekustamā īpašuma 
“Staldes”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3696 002 
0035, sastāvā.  

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes vienību novērtēšanu un 
atsavināšanas procesa veikšanu, sedz nekustamā īpašuma kopīpašniece,  
atsavināšanas ierosinātāja XX. Pēc zemes vienību atsavināšanas procesa 
pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus iekļaut zemes pirkuma līgumā noteiktajā 
cenā.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – ½ domājamās daļas 
no nekustamā īpašuma “Staldes” sastāvā esošām divām zemes  vienībām ar   
kadastra apzīmējumiem 3696 003 0035, 3696 003 0115, pārdodot par brīvu cenu 
kopīpašniekam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai. 
 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, 
Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 

  



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.83 
 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  
„Puķudruvas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 
 Alūksnes novada pašvaldībā 07.03.2014. saņemts un ar Nr.ANP/1-42/14/795 reģistrēts 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” (turpmāk tekstā – SIA „Alūksnes 
nami”) ziņojums, kurā norādīts, ka dzīvojamā māja „Puķudruvas”, Jaunalūksnes pagastā, 
Alūksnes novadā ir cietusi ugunsgrēkā.  

Izskatot ziņojumu, Alūksnes novada dome konstatē: 
Nekustamais īpašums „Puķudruvās”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā ar 

kadastra numuru 3656 004 0101 ir Alūksnes novada pašvaldības īpašums, kas, saskaņā ar 
Alūksnes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Jaunalūksnes pagasta zemesgrāmatu 
nodalījuma Nr.520 1.daļas 1.iedaļas ierakstiem un nekustamā īpašuma vērtēšanas lietu, sastāv 
no: 

1. zemes gabala 0,5 ha platībā ar kadastra numuru 3656 004 0101, 
2.  vienstāvu dzīvojamās ēkas ar trīs dzīvokļu īpašumiem 174,4 m² platībā (liters 

Nr.001). 
Pieņemot lēmumu, Alūksnes novada dome ņem vērā: 
1.  03.08.2013. aktu par ugunsgrēku Nr.13-20991, 
2. SIA „Alūksnes nami” 13.03.2014. apliecinājumu Nr.110 „Par īres līgumiem”.  

 
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,  Alūksnes novada domes 27.05.2010. 
noteikumu Nr.4/2010 „Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi par 
Alūksnes novada administratīvajām teritorijām” 1.punktu, 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Puķudruvas”, 
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3656 004 0101, pārdodot 
izsolē. 

2. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai. 

3. No īpašuma atsavināšanas iegūtos līdzekļus ieguldīt Alūksnes novada pašvaldības 
dzīvojamajā fondā. 

 
Domes priekšsēdētājs       A.DUKULIS 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.84 
 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  
Tempļakalna ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 
 Alūksnes novada pašvaldībā 07.03.2014. saņemts un ar Nr.ANP/1-42/14/796 reģistrēts 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” (turpmāk tekstā – SIA „Alūksnes 
nami”) ziņojums, kurā norādīts dzīvojamās mājas Tempļakalna ielā 4, Alūksnē, Alūksnes 
novadā tehniskais stāvoklis un nepieciešamo ieguldījumu apmērs īpašuma sakārtošanai. 

 
Izskatot ziņojumu, Alūksnes novada dome konstatē: 
Nekustamais īpašums Tempļakalna ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kadastra 

numuru 3601 007 1122 ir Alūksnes novada pašvaldības īpašums, kas, saskaņā ar Alūksnes 
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Alūksnes pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma 
Nr.100000382725 1.daļas 1.iedaļas ierakstiem un Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma 
tehniskās inventarizācijas lietu, sastāv no: 

1. zemes gabala 1538 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 3601 007 1122, 
2.  dzīvojamās mājas 34,3 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 3601 007 1122 001, 

kas sastāv no palīgtelpas, virtuves un istabas, 
3.  palīgēkas (saimniecības ēkas) 38,3 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 3601 007 

1122 002,  
4. palīgēkas (pagraba) 12,5 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 3601 007 1122 003,  
5. palīgēkas (šķūņa) 28,7 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 3601 007 1122 004.  

 
Pieņemot lēmumu, Alūksnes novada dome ņem vērā: 
1.  Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas būvinženiera Aivara SAUSĀ 

10.03.2014. atzinumu „Par dzīvojamo ēku Tempļakalna ielā 4, Alūksnē”, 
2.  SIA „Alūksnes nami” 13.03.2014. apliecinājumu Nr.110 „Par īres līgumiem”. 

 
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,  Alūksnes novada domes 27.05.2010. 
noteikumu Nr.4/2010 „Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi par 
Alūksnes novada administratīvajām teritorijām” 1.punktu, 

 



1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Tempļakalna 
ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 007 1122, pārdodot izsolē. 

2. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai. 

3. No īpašuma atsavināšanas iegūtos līdzekļus ieguldīt Alūksnes novada pašvaldības 
dzīvojamajā fondā. 

 
 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.85 
 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Lazdiņas”, Jaunlaicenes 
pagastā, Alūksnes novadā  

 
Izskatot Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 07.03.2014. iesniegumu Nr.JLPP/1-5/14/37 

„Par nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinājumu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes 
novada pašvaldībā 07.03.2014. ar Nr.ANP/1-33/14/793, 

 
pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, 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, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 

 
1. Sadalīt Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Lazdiņas”, Jaunlaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3660 002 0326, nodalot nedzīvojamo ēku, 
būves kadastra apzīmējums 3660 002 0326 002, tās uzturēšanai nepieciešamo zemes 
gabalu 1050 m² platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu. 

2. Atsavināt, pārdodot izsolē, atdalītā nekustamā īpašuma 2546/5012 domājamās daļas 
no nedzīvojamās ēkas un zemes, ko, saskaņā ar būves tehnisko inventarizācijas lietu, 
veido nedzīvojamo telpu grupas Nr.003, 005, 006. 

3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai. 

      
 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.86 
 

Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu  
īslaicīgas lietošanas būves būvniecībai un apsaimniekošanai 

                    
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 14.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 4.pantu, likuma 
„Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu  un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹.pantu, 
Ministru kabineta 30.10.2011. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 
nomu” 18.punkta ievaddaļu, 19. un 44.punktu, Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu 
Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 15.punktu, un  Alūksnes novada domes 27.02.2014. 
noteikumu Nr.3/2014 „Par kārtību, kādā tiek atsavināti un iznomāti pašvaldības nekustamie 
īpašumi” 2.daļu,  

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 07.10.2013. atzinumu 
Nr.ALJA/1-7/13/32, Alūksnes novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.10.2013. 
atzinumu un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 19.02.2014. būves meta 
stadijas saskaņojumu Nr.241,  
 
1. Iznomāt uz 5 (pieciem) gadiem Alūksnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma „Pilssala”, Alūksnē, Alūksnes novadā zemes ar vienības kadastra apzīmējumu 
3601 016 1301 daļu (aptuvenā platība 1000m²) un nekustamā īpašuma Pils iela 31, 
Alūksnē, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 029 3723 daļu 
(aptuvenā platība 1000 m²), saskaņā ar novietnes shēmu (pielikumā), kā vienu nomas 
objektu īslaicīgas lietošanas būves – veikparka būvniecībai un apsaimniekošanai. 

2. Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē. 
3. Nomas tiesību izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu atsavināšanas komisijai. 
4. Nomas līgumā ietvert nosacījumus, ka nomnieks: 

4.1. nav tiesīgs īslaicīgas lietošanas būvi-veikparku būvēt kā patstāvīgu īpašuma objektu 
un ierakstīt to zemesgrāmatā; 

4.2. patstāvīgi un uz sava rēķina saņem visus nepieciešamos saskaņojumus, kā arī veic 
zemes vienību daļu  uzmērīšanu un robežu plānu izgatavošanu, kas nepieciešams 
1.punktā paredzētās īslaicīgas lietošanas būves būvniecībai; 

4.3. līgumu slēdz uz savu risku, attiecībā par saskaņojumu saņemšanu no kompetentām 
valsts un pašvaldības institūcijām par plānotās apbūves iespējamību un 
nosacījumiem; 



4.4. ievēro, ka zemesgabali, atbilstoši Alūksnes pilsētas teritorijas plānojumam, atrodas 
dabas pamatņu un rekreācijas nozīmes zemju teritorijā; 

4.5. ievēro, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3601 016 1301 ir apstiprināta 
attīstības koncepcija un pašvaldība ir tiesīga iznomātajā teritorijā veikt 
labiekārtošanu un ar Pilssalas attīstību saistīto komunikāciju izbūvi;   

4.6. nav tiesīgs iznomātajos zemesgabalos liegt publisko pieejamību; 
4.7. veic iznomāto zemesgabalu un tajos uzbūvētās īslaicīgas lietošanas būves pienācīgu 

uzturēšanu; 
4.8. ievēro zemesgabalu lietošanas tiesību aprobežojumus ; 
4.9. ir tiesīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā prasīt līguma termiņa pagarinājumu; 
4.10. zemes nomas līgumam beidzoties, atbrīvo zemesgabalu – nojauc 1.punktā 

minēto īslaicīgas lietošanas būvi – veikparku normatīvajos aktos noteiktā kārtībā par 
saviem līdzekļiem, nesaņemot nekādu izdevumu atlīdzību no Alūksnes novada 
pašvaldības. 

5. Alūksnes novada pašvaldība ir tiesīga vienpusēji atkāpties no līguma, ja 1.punktā 
paredzētā būvniecība nav realizēta 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.87 
 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas pārreģistrāciju    
 

Izskatot Valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajona 
19.02.2014. iesniegumu Nr.5.1.1.-AL.8/42 „Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 
atļaujas pārreģistrāciju”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 21.02.2014. ar 
Nr.ANP/1-39/14/607, 

 
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 
atļauju izsniegšanas kārtība” 38.punktu, Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1055 
„Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 4., 6. un 7.punktu, ņemot vērā Latvijas Republikas 
Uzņēmuma reģistra 11.02.2014. lēmumu Nr.6-12/16447/1 „Par izmaiņu reģistrēšanu 
komercreģistrā”, 

 
1. Pārreģistrēt 15.10.2009. bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.1, 

turpmāk tekstā – Atļauja, smilts – grants un smilts ieguvei atradnē „Čuksti” no akciju 
sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons uz Valsts akciju 
sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” vārda. 

2. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā un kļūst par neatņemamu Atļaujas sastāvdaļu ar 
brīdi, kad saņemta valsts nodeva no Valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu 
uzturētājs”. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.88 
 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas pārreģistrāciju    
 

Izskatot Valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajona 
19.02.2014. iesniegumu Nr.5.1.1.-AL.8/41 „Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 
atļaujas pārreģistrāciju”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 21.02.2014. ar 
Nr.ANP/1-39/14/606, 

 
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 
atļauju izsniegšanas kārtība” 38.punktu, Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1055 
„Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 4., 6. un 7.punktu, ņemot vērā Latvijas Republikas 
Uzņēmuma reģistra 11.02.2014. lēmumu Nr.6-12/16447/1 „Par izmaiņu reģistrēšanu 
komercreģistrā”, 

 
1. Pārreģistrēt 15.10.2009. bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.2, 

turpmāk tekstā – Atļauja, smilts – grants un smilts ieguvei atradnē „Veclaicene” no 
akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons uz Valsts akciju 
sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” vārda. 

2. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā un kļūst par neatņemamu Atļaujas sastāvdaļu ar 
brīdi, kad saņemta valsts nodeva no Valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu 
uzturētājs”. 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
  



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

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

2014.gada 27.martā                             sēdes protokols Nr.6, 11.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.89 
 

Par nekustamā īpašuma „Krastiņi” 
nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

 
Annas pagasta pārvaldē 28.10.2013. saņemts un reģistrēts ar Nr.ASPP/1-6/13/14  

zvērināta notāra I.JAUNZEMES 17.10.2013. paziņojums Nr.427 par akta izdošanu par 
mantojuma lietas izbeigšanu uz 22.11.2006. mirušās XX, personas kods XXXXXXXXXXX, 
atstāto mantojumu - nekustamo īpašumu „Krastiņi”,  Annas pagastā, Alūksnes novadā, 
kadastra Nr.3644 002 0003 (izraksts no aktu grāmatas – 17.10.2013. akts Nr.7478 par 
mantojuma lietas izbeigšanu 21.10.2013. saņemts Alūksnes novada domē un reģistrēts ar 
Nr.ANP/1-38/13/3406). 
 

Alūksnes novada dome konstatē: 
1. iepriekš minētais notariālais akts apliecina  mantojuma atzīšanu par bezmantinieka 

mantu, kura, saskaņā ar  Civillikuma 416.pantu, piekrīt valstij;  
2. XX mantojuma pieņemšanas termiņš beidzās 28.09.2013., noteiktajā termiņā 

mantinieki nav pieteikušies; 
3. parāds par atstāto mantojumu, kas sastāv no zemes un ēkām, par kuru ir aprēķināti 

nekustamā īpašuma nodokļi par periodu no 2010.gada līdz 2013.gadam ir EUR118,02 
(viens simts astoņpadsmit euro un 2 centi ) kopsummā; 

4. pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu,  
nodokļu parādi dzēšami  fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves 
gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem 
saistītās soda naudas, nokavējuma naudas. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma 
nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta 
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos, dzēš attiecīgās pašvaldības.   

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, konstatēto un, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu, 
 
1. Dzēst XX, personas kods XXXXXXXXXXX, mantojumam, Alūksnes novada 

pašvaldības budžetā ieskaitāmo, nekustamā īpašuma nodokļa parādu: 
1.1. konta Nr.(zeme) 26609 - EUR104,95 (viens simts četri euro un 95 centu ) apmērā, 

kas sastāv no pamatparāda EUR80,08 un nokavējuma naudas EUR24,87, 



1.2. konta Nr.(ēkas) 41352 – EUR13,07 (trīspadsmit euro un 7 centu) apmērā, kas sastāv 
no pamatparāda EUR10,48 un nokavējuma naudas EUR2,59. 

 
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas  Administratīvajā 

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

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.90 
 

Par nekustamā īpašuma „Lāčplēši 2”    
nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

 
Annas pagasta pārvaldē 08.10.2013. saņemts un reģistrēts ar Nr.ASPP/1-6/13/12  

zvērināta notāra M.RATENIECES 08.10.2013. akts Nr.2846 par mantojuma lietas izbeigšanu 
uz 04.11.2011. mirušā XX, personas kods XXXXXXXXXXX, atstāto mantojumu - 
nekustamo īpašumu „Lāčplēši 2”,  Annas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3644 002 
0041. 
 

Alūksnes novada dome konstatē: 
1. iepriekš minētais notariālais akts apliecina  mantojuma atzīšanu par bezmantinieka 

mantu, kura saskaņā ar  Civillikuma 416.pantu, piekrīt valstij;  
2. XX mantojuma pieņemšanas termiņš beidzās 26.09.2013., noteiktajā termiņā 

mantinieki nav pieteikušies; 
3. parāds par atstāto mantojumu, par kuru ir aprēķināti nekustamā īpašuma nodokļi par 

periodu no 2012.gada līdz 2013.gadam un zemes nomas maksu (2010. – 2012.) ir 
EUR16,86 (sešpadsmit euro un 86 centi ) kopsummā; 

4. pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu  
nodokļu parādi dzēšami  fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves 
gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem 
saistītās soda naudas, nokavējuma naudas. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma 
nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta 
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos, dzēš attiecīgās pašvaldības.   

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, konstatēto un, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu, 
 
1. Dzēst XX, personas kods XXXXXXXXXXX, mantojumam, Alūksnes novada pašvaldības 
budžetā ieskaitāmo, nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas parādu: 

1.1. konta Nr.(zeme) 26620 – EUR8,18 (astoņi euro un 18 centu ) apmērā, kas sastāv no 
pamatparāda EUR7,37 un nokavējuma naudas EUR0,81, 
1.2. konta Nr.(ēkas) 41361 – EUR3,32 (trīs euro un 32 centu) apmērā, kas sastāv no 
pamatparāda EUR3,18 un nokavējuma naudas EUR0,14, 



1.3. noma -  EUR5,36 (pieci euro un 36 centu) apmērā, t.sk. nomas maksa EUR4,95, PVN 
22% = 0,41. 

 
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas  Administratīvajā 

rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4200. 
 
Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.91 
 

Par nekustamā īpašuma „Ozolkalni”    
nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

 
Annas pagasta pārvaldē 08.10.2013. saņemts un reģistrēts ar Nr.ASPP/1-6/13/11  

zvērināta notāra M.RATENIECES 08.10.2013. akts Nr.2848 par mantojuma lietas izbeigšanu 
uz 25.02.2002. mirušā XX, personas kods XXXXXXXXXXX, atstāto mantojumu - 
nekustamo īpašumu „Ozolkalni”,  Annas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3644 002 
0046. 
 

Alūksnes novada dome konstatē: 
1. iepriekš minētais notariālais akts apliecina  mantojuma atzīšanu par bezmantinieka 

mantu, kura saskaņā ar  Civillikuma 416.pantu, piekrīt valstij;  
2. XX mantojuma pieņemšanas termiņš beidzās 26.09.2013., noteiktajā termiņā 

mantinieki nav pieteikušies; 
3. parāds par atstāto mantojumu, par kuru ir aprēķināti nekustamā īpašuma nodokļi ir 

EUR84,12 (astoņdesmit četri euro un 12 centi ) kopsummā; 
4. pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu  

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

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, konstatēto, un, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu, 
1. Dzēst XX, personas kods XXXXXXXXX, mantojumam, Alūksnes novada pašvaldības 

budžetā ieskaitāmo, nekustamā īpašuma nodokļa parādu: 
1.1. konta Nr. (zeme) 26621 – EUR73,08 (septiņdesmit trīs euro un 8 centu) apmērā, 
kas sastāv no pamatparāda EUR36,24 un pamatparāda palielinājums, nokavējuma 
naudas EUR36,84, 
1.2. konta Nr. (ēkas) 41362 – EUR11,04 (vienpadsmit euro un 4 centu) apmērā, kas 
sastāv no pamatparāda EUR7,11 un nokavējuma naudas EUR3,93. 

 



Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas  Administratīvajā 
rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4200. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.92 
 

Par ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību 
Alūksnes novada pašvaldībā 

 
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 25. un 27.pantu, Ministru 

kabineta 30.01.2001. noteikumu Nr.40 „Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un 
organizatoriskās prasības” 5.punktu, Informācijas atklātības likuma 5. un 16.pantu 
 

Apstiprināt noteikumus Nr.4/2014 „Par ierobežotas pieejamības informācijas 
aizsardzību”. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.93 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrība „SUDRABS”” 
projekta „Lieldienu pasākums” realizācijai 

 
  Izskatot biedrības „Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrības „SUDRABS”” 24.02.2014. 

pieteikumu par projektu „Lieldienu pasākums”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
25.02.2014. ar Nr.ANP/1-41/14/651, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem 
(pasākumiem)”, 1.4.2. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa 
likuma 67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 06.03.2014. lēmumu, protokols 
Nr.4, 7.punkts, 

 
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrība 

„SUDRABS””, reģistrācijas Nr.40008186760, projekta „Lieldienu pasākums” 
realizācijai EUR320,00 (trīs simti divdesmit euro) apmērā.  

 
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 
 

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



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

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

2014.gada 27.martā                             sēdes protokols Nr.6, 16.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.94 
 

Par daļēju līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības ,, Dr. A. Misiņa medicīnas vēstures 
muzejs” projekta ,,Medicīnas vēstures simpozijs „Medicīna un ārsti Latvijas laukos”” 

realizēšanai 
 

 Izskatot biedrības ,,Dr.A.Misiņa medicīnas vēstures muzejs”, reģistrācijas 
Nr.40008125802, iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam ,,Medicīnas vēstures 
simpozijs „Medicīna un ārsti Latvijas laukos””, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
26.02.2014. ar Nr.ANP/1-41/14/660, konstatēts: 
 Biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu projekta ,,Medicīnas vēstures simpozijs 
„Medicīna un ārsti Latvijas laukos”” īstenošanai, pamatojoties uz Alūksnes novada domes 
22.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)”. 
 Izvērtējot biedrības pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, konstatēts, ka 
biedrības projekta pieteikumā nav precīzi nosaukts lektoru skaits, kuri piedalīsies simpozijā, 
nav saprotams, ar cik un kādiem lasījumiem vai lekcijām lektori uzstāsies. Līdz ar to nav 
prognozējams tēžu apkopojuma brošūras apjoms un tās izmaksas. Biedrības iesniegtajā 
izdevumu tāmē nav plānotās brošūras izmaksu atšifrējuma, līdz ar to nav skaidrs, kā veidojas 
kopējās izmaksas. Brošūras neiespiešana neapdraud projekta realizāciju un var tik iesniegta 
citās projektu kārtās kā atsevišķs projekts. Brošūras iespiešanas pozīcija nav atbalstāma un 
projekta līdzfinansējums samazināms par EUR 204,00. 
 Ņemot vērā augstāk minēto, Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu 
Nr.32/2012 ,,Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nozīmīgiem 
projektiem (pasākumiem)” 1.4.2.punktu, 3.6.2.punktu, Administratīvā procesa likuma 
67.punktu, 

Atbalstīt un piešķirt daļēju līdzfinansējumu biedrības ,,Dr.A.Misiņa medicīnas 
vēstures muzejs” projekta ,,Medicīnas vēstures simpozijs „Medicīna un ārsti Latvijas laukos”” 
realizācijai  EUR 226,00 apmērā. 

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



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

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

2014.gada 27.martā                             sēdes protokols Nr.6, 17.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.95 
 

Par līdzfinansējumu Alūksnes evaņģēliski luteriskajai draudzei 
projekta „Glika dienas 2014 Alūksnē” realizācijai 

 
  Izskatot Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes 27.02.2014. pieteikumu par projektu 

„Glika dienas 2014 Alūksnē”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 27.02.2014. ar 
Nr.ANP/1-41/14/681, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem 
(pasākumiem)”, 1.4.2. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa 
likuma 67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 06.03.2014. lēmumu, protokols 
Nr.4, 9.punkts, 

 
1. Piešķirt līdzfinansējumu Alūksnes evaņģēliski luteriskajai draudzei, reģistrācijas 

Nr.90000380953, projekta „Glika dienas 2014 Alūksnē” realizācijai EUR420,00 (četri 
simti divdesmit euro) apmērā.  

 
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 
 

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



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

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

2014.gada 27.martā                             sēdes protokols Nr.6, 18.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.96 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Ērmaņu muiža”  
projekta „Biedrības „Ērmaņu muiža” koncertsezonas atklāšana” realizācijai 

 
Izskatot biedrības „Ērmaņu muiža” 24.02.2014. pieteikumu par projektu „Biedrības 

„Ērmaņu muiža” koncertsezonas atklāšana”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
28.02.2014. ar Nr.ANP/1-41/14/729, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem 
(pasākumiem)”, 1.4.2. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa 
likuma 67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras  komitejas 06.03.2014. lēmumu, protokols 
Nr.4, 10.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrības „Ērmaņu muiža” reģistrācijas Nr.40008162368, 
projekta „Biedrības „Ērmaņu muiža” koncertsezonas atklāšana” realizācijai 
EUR409,00 (četri simti deviņu euro) apmērā.  
 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 
noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 

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

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
 
Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
  



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

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

2014.gada 27.martā                             sēdes protokols Nr.6, 19.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.97 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes novada attīstībai” 
projekta „Veclaicenes izjūtu un sajūtu dabas taka” realizācijai 

 
Izskatot biedrības „Alūksnes novada attīstībai” 27.02.2014. pieteikumu par projektu 

„Veclaicenes izjūtu un sajūtu dabas taka”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.02.2014. 
ar Nr.ANP/1-41/14/711, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem 
(pasākumiem)” 1.4.2. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa 
likuma 67.pantu, Sociālā, izglītības un kultūras komitejas 06.03.2014. lēmumu, protokols 
Nr.4, 11.punkts, 

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

Nr.40008140695, projekta „Veclaicenes izjūtu un sajūtu dabas taka”, realizācijai 
EUR430,00 (četri simti trīsdesmit euro) apmērā. 
 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 
noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 
 

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



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

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

2014.gada 27.martā                             sēdes protokols Nr.6, 20.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.98 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Ziemerpils” 
projekta „Ziemeru muižas vasaras skola 2014” realizācijai 

 
  Izskatot biedrības „Ziemerpils” 28.02.2014. pieteikumu par projektu „Ziemeru muižas 

vasaras skola 2014”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.02.2014. ar Nr.ANP/1-
41/14/728, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem 
(pasākumiem)”, 1.4.2. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa 
likuma 67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 06.03.2014. lēmumu, protokols 
Nr.4, 12.punkts, 

 
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Ziemerpils”, reģistrācijas Nr.40008082683, 

projekta „Ziemeru muižas vasaras skola 2014” realizācijai EUR430,00 (četri simti 
trīsdesmit euro) apmērā.  

 
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 
 

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



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

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

2014.gada 27.martā                             sēdes protokols Nr.6, 21.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.99 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „REMIS” 
projekta  „Suņu apmācības laukuma aprīkojuma- šķēršļu izgatavošana” realizācijai 

 
Izskatot biedrības „REMIS” 27.02.2014. pieteikumu par projektu „Suņu apmācības 

laukuma aprīkojuma - šķēršļu izgatavošana”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
11.02.2014. ar Nr.ANP/1-41/14/479, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem 
(pasākumiem)” 1.4.3. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa 
likuma 67.pantu, Sociālā, izglītības un kultūras komitejas 06.03.2014. lēmumu, protokols 
Nr.4, 13.punkts, 

 
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „REMIS”, reģistrācijas Nr.40008066778, projekta 

„Suņu apmācības laukuma aprīkojuma- šķēršļu izgatavošana”, realizācijai EUR420,00 
(četri simti divdesmit euro) apmērā. 
 

2. Līdzfinansējumu piešķirt ar nosacījumu- ja biedrība „REMIS” desmit dienu laikā no šī 
lēmuma spēkā stāšanās dienas ir paziņojusi Alūksnes novada pašvaldībai biedrības 
norēķinu rekvizītus. 
 

3. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 
noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 
 

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



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

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

2014.gada 27.martā                             sēdes protokols Nr.6, 22.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.100 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Sporta klubs Zeltiņi” 
projekta „Zeltiņu pagasta atklātās krosa skriešanas seriāla sacensības „Mizojam, ka 

prieks”” realizācijai 
 

Izskatot biedrības „Sporta klubs Zeltiņi” 26.02.2014. pieteikumu par projektu „Zeltiņu 
pagasta atklātās krosa skriešanas seriāla sacensības „Mizojam, ka prieks””, reģistrēts 
Alūksnes novada pašvaldībā 26.02.2014. ar Nr.ANP/1-41/14/677, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem 
(pasākumiem)” 1.4.3. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa 
likuma 67.pantu, Sociālā, izglītības un kultūras komitejas 06.03.2014. lēmumu, protokols 
Nr.4, 14.punkts, 

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

Nr.40008122562, projekta „Zeltiņu pagasta atklātās krosa skriešanas seriāla 
sacensības „Mizojam, ka prieks”” realizācijai EUR 430,00 (četri simti trīsdesmit euro) 
apmērā. 
 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 
noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 
 

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

  



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
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A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  
Alūksnē 

2014.gada 27.martā                             sēdes protokols Nr.6, 23.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.101 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Ilzenes attīstībai” 
projekta „Līkloči papardēs 2014” realizācijai 

 
  Izskatot biedrības „Ilzenes attīstībai” 28.02.2014. pieteikumu par projektu „Līkloči 

papardēs 2014” , reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.02.2014. ar Nr.ANP/1-41/14/721, 
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 

Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem 
(pasākumiem)”, 1.4.3. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa 
likuma 67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 06.03.2014. lēmumu, protokols 
Nr.4 15.punkts, 

 
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Ilzenes attīstībai”, reģistrācijas Nr.50008134281, 

projekta „Līkloči papardēs 2014” realizācijai EUR 422,00 (četri simti divdesmit divu 
euro) apmērā.  

 
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 
 

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



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

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

2014.gada 27.martā                             sēdes protokols Nr.6, 24.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.102 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Kultūras un izglītības centrs „Stili”” 
projekta  „Es skrienu, tu skrien, mēs skrienam...” realizācijai 

 
  Izskatot biedrības „Kultūras un izglītības centrs „Stili”” 27.02.2014. pieteikumu par 

projektu „Es skrienu, tu skrien, mēs skrienam...”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
28.02.2014. ar Nr.ANP/1-41/14/704, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem 
(pasākumiem)”, 1.4.3. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa 
likuma 67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 06.03.2014. lēmumu, protokols 
Nr.4 16.punkts, 

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

Nr.40008037923, projekta „Es skrienu, tu skrien, mēs skrienam...” realizācijai 
EUR420,00 (četri simti divdesmit  euro) apmērā.  

 
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 
 

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



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
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A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  
Alūksnē 

2014.gada 27.martā                             sēdes protokols Nr.6, 25.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.103 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Citai Atpūtai”, 
projekta „Cita atpūta - nūjošana Alūksnē” realizācijai 

 
Izskatot biedrības „Citai Atpūtai” 28.02.2014. pieteikumu par projektu „Cita atpūta -

nūjošana Alūksnē”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.02.2014. ar Nr.ANP/1-
41/14/726, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem 
(pasākumiem)” 1.4.2. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa 
likuma 67.pantu, Sociālā, izglītības un kultūras komitejas 06.03.2014. lēmumu, protokols 
Nr.4, 17.punkts, 

 
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Citai Atpūtai”, reģistrācijas Nr.40008145207, 

projekta „Cita atpūta - nūjošana Alūksnē” realizācijai EUR409,76 (četri simti deviņu 
euro un 76 centu) apmērā. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 
noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 

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

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
 
Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
  



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
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2014.gada 27.martā                             sēdes protokols Nr.6, 26.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.104 
 

Par līdzfinansējumu biedrības „Latviskais mantojums”  
projekta „Alsviķu pagasta iedzīvotāji - savu skolu vēstures izzinātāji” realizācijai 

 
  Izskatot biedrības „Latviskais mantojums” 28.02.2014. pieteikumu par projektu „Alsviķu 

pagasta iedzīvotāji - savu skolu vēstures izzinātāji”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
28.02.2014. ar Nr.ANP/1-41/14/705, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem 
(pasākumiem)”, 1.4.1. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa 
likuma 67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 06.03.2014. lēmumu, 
protokols Nr.4, 18.punkts, 

 
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Latviskais mantojums”, reģistrācijas Nr.40008205686, 

projekta „Alsviķu pagasta iedzīvotāji - savu skolu vēstures izzinātāji” realizācijai 
EUR426,10 (četri simti divdesmit sešu euro un 10 centu) apmērā.  

 
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 
 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra 
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
 
Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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2014.gada 27.martā                             sēdes protokols Nr.6, 27.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.105 
 

Par līdzfinansējumu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrības 
projekta „Ar ģimnāzijas un novada vārdu pasaulē” realizācijai 

 
  Izskatot  Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrības 28.02.2014. 

pieteikumu par projektu „Ar ģimnāzijas un novada vārdu pasaulē”, reģistrēts Alūksnes 
novada pašvaldībā 28.02.2014. ar Nr.ANP/1-41/14/724, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem 
(pasākumiem)”, 1.4.1. apakšpunktu, 1.8. punktu, 3.6.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa 
likuma 67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 06.03.2014. lēmumu, 
protokols Nr.4, 19.punkts, 

 
1. Piešķirt līdzfinansējumu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrībai, 

reģistrācijas Nr.50008042201, projekta „Ar ģimnāzijas un novada  vārdu pasaulē” 
realizācijai EUR 425 (četri simti divdesmit piecu euro) apmērā.  

 
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 
 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra 
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
 
Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
LĒMUMS Nr.106 

 
Par biedrības „Baltais balodis” pieteikuma noraidīšanu līdzfinansējuma piešķiršanai 

 
 Izskatot biedrības ,,Baltais Balodis”, reģistrācijas Nr.50008191621, iesniegumu par 
līdzfinansējuma piešķiršanu projektam ,,Draudzes skolas klase”, reģistrēts Alūksnes novada 
pašvaldībā 28.02.2014. ar Nr.ANP/1-41/14/719, konstatēts:  
 

Biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu  projekta ,,Draudzes skolas klase” īstenošanai. 
Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem). 
Augstāk minēto saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir veicināt pretendentu (biedrību, 
nodibinājumu un reliģisko organizāciju) aktivitāti uz sabiedrības interešu apmierināšanu 
vērstu projektu (pasākumu) realizēšanā un pilsoniskas sabiedrības attīstību Alūksnes novadā. 

 
 Izvērtējot biedrības pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, konstatēts, ka 
biedrības ,,Baltais Balodis”  projekta pieteikumā minētās aktivitātes ir vērstas uz pārāk mazu 
sabiedrības interešu apmierināšanu. Ņemot vērā paveikto darbu,  un veicot projekta 
aktivitātes, nav iespējams panākt iedzīvotāju intereses palielināšanos. Biedrības iesniegtajā 
izdevumu tāmē ir nesakritība  ar iesniegumā minēto kopējo projekta summu. Nav 
informācijas par ēkas adresi. Draudzes skolas klases iekārtošana ar jauniem skolas galdiem, 
skolotāja galdu un tāfeli nepārliecina par telpas iekārtošanu, ņemot vērā tās vēsturisko nozīmi. 
Līdz ar to biedrības pieteikums ir noraidāms un līdzfinansējums  nav piešķirams. 
 
 Ņemot vērā augstāk minēto, Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu 
Nr.32/2012 ,,Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nozīmīgiem 
projektiem (pasākumiem) 1.4.1.punktu, 3.6.3.punktu, Administratīvā procesa likuma 
67.punktu, 
 

Noraidīt biedrības ,,Baltais Balodis”, reģistrācijas Nr.50008191621, 28.02.2014. 
pieteikumu par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības projekta ,,Draudzes skolas klase” 
realizācijai. 

 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, 

Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
LĒMUMS Nr.107 

 

Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu 
projektiem  

 
  Izskatot Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja 28.02.2014. pieteikumu par 

projektu „Es esmu tas, ko daru”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.02.2014. ar 
Nr.ANP/1-42/14/730, Bejas novadpētniecības centra 26.02.2014. pieteikumu par projektu 
„Audiovizuāli dzīvesstāsti malēniešu valodā”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
27.02.2014. ar Nr.ANP/1-33/14/696, Sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības 
centra „Dailes” 27.02.2014. pieteikumu par projektu „Muzikālā atmiņu pēcpusdiena „Mans 
mūžs, lai spārni jūsu sapņiem ir””, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.02.2014. ar 
Nr.ANP/1-33/14/720, Malienas tautas nama 28.02.2014. pieteikumu par projektu „Gadsimta 
balle Malienā”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.02.2014. ar Nr.ANP/1-33/14/731, 
Alūksnes muzeja 27.02.2014. pieteikumu par projektu „Muzeja nakts aktivitāšu 
nodrošināšana”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.02.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/697, 
Alūksnes pilsētas bibliotēkas 28.02.2014. pieteikumu par projektu „Dzeja uz trotuāra”, 
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.02.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/723, Zeltiņu tautas 
nama 26.02.2014. pieteikumu par projektu „Jokdaru festivāls „Vajag tik rakt””, reģistrēts 
Alūksnes novada pašvaldībā 28.02.2014. ar Nr.ANP/1-33/14/676, Veclaicenes tautas nama 
26.02.2014. pieteikumu par projektu „Igauņu diena Veclaicenē 2014”, reģistrēts Alūksnes 
novada pašvaldībā 26.02.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/656, Alūksnes Mūzikas skolas 
27.02.2014. pieteikumu par projektu „Man ir tas, ko esmu paveicis”, reģistrēts Alūksnes 
novada pašvaldībā 27.02.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/684, Alūksnes pilsētas Tautas nama 
19.02.2014. pieteikumu par projektu „Deju kopas „Jukums” dalība Lielajā Starptautiskās 
mūzikas un tautas deju festivālā konkursā „BELGRADE AWARD 2014””, reģistrēts 
Alūksnes novada pašvaldībā 19.02.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/592, Alsviķu pagasta kultūras 
nama 27.02.2014. pieteikumu par projektu „Kam draugi, tas bagāts”, reģistrēts Alūksnes 
novada pašvaldībā 28.02.2014. ar Nr.ANP/1-33/14/722, Jaunlaicenes tautas nama un 
Māriņkalna tautas nama 28.02.2014. pieteikumu par projektu „Maģiskā Līgo nakts 
Dēliņkalnā”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.02.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/699, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 30.01.2014. nolikumu Nr.1/2014 „Alūksnes 
novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu konkurss 2014. gadam”, Alūksnes novada 
domes priekšsēdētāja A.Dukuļa 28.02.2014. rīkojumu Nr.ANP/1-6/14/81 „Par komisijas 
izveidošanu”, un 10.03.2014. „Alūksnes novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu 
konkurss 2014. gadam” komisijas protokolu,  

 



1. Atbalstīt un piešķirt finansējumu pilnā apmērā: 
1.1. Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja projektam „Es esmu tas, ko daru” 

EUR 520,00 (pieci simti divdesmit euro) apmērā; 
1.2. Bejas novadpētniecības centra projektam „Audiovizuāli dzīvesstāsti malēniešu 

valodā” EUR 689,00 (seši simti astoņdesmit deviņi euro) apmērā. 
 
2. Atbalstīt un piešķirt finansējumu daļējā apmērā: 

2.1. Zeltiņu tautas nama projektam „Jokdaru festivāls „Vajag tik rakt”” EUR 2516,00 
(divi tūkstoši pieci simti sešpadsmit euro) apmērā; 

2.2. Alūksnes pilsētas bibliotēkas projektam „Dzeja uz trotuāra” EUR 811,80 (astoņi 
simti vienpadsmit euro 80 centu) apmērā; 

2.3. Alūksnes pilsētas Tautas nama projektam „Deju kopas „Jukums” dalība Lielajā 
Starptautiskās mūzikas un tautas deju festivālā konkursā „BELGRADE AWARD 
2014”” EUR 4000,00 (četri tūkstoši euro) apmērā. 

 
3. Neatbalstīt: 

3.1. Sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centra „Dailes” projektu 
„Muzikālā atmiņu pēcpusdiena „Mans mūžs, lai spārni jūsu sapņiem ir”; 

3.2. Malienas tautas nama projektu „Gadsimta balle Malienā”; 
3.3. Alsviķu pagasta kultūras nama  projektu „Kam draugi, tas bagāts”; 
3.4. Jaunlaicenes tautas nama un Māriņkalna tautas nama projektu „Maģiskā Līgo nakts 

Dēliņkalnā”; 
3.5. Veclaicenes tautas nama projektu „Igauņu diena Veclaicenē 2014”; 
3.6. Alūksnes Mūzikas skolas projektu „Man ir tas, ko esmu paveicis”; 
3.7. Alūksnes muzeja projektu „Muzeja nakts aktivitāšu nodrošināšana”. 

 
Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 



Lēmums satur ierobežotas  
pieejamības informāciju (personas kodu) 
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2014.gada 27.martā                             sēdes protokols Nr.6, 30.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.108 
 

Par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā 
 

Ņemot vērā Alūksnes Bērnu un jaunatnes sporta skolas biatlona trenera Sergeja 
Sverčkova 21.02.2014. iesniegumu, saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 25.02.2014., 
reģistrēts ar Nr.ANP/1-42/14/649, pamatojoties uz Alūksnes novada domes 28.11.2013. 
saistošo noteikumu Nr.47/2013 „Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem 
sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 11.3.1., 
11.3.3.apakšpunktiem, 14.punktu, 
 

1. Piešķirt naudas balvu EUR1500,00 biatlonistam Andrejam RASTORGUJEVAM, 
personas kods XXXXXXXXXX, par augstiem sasniegumiem 2014.gada Eiropas 
čempionātā biatlonā. 

 
2. Piešķirt naudas balvu EUR450,00 biatlonista Andreja RASTORGUJEVA trenerim 

Intaram BERKULIM, personas kods XXXXXXXXXXX, par augstiem sasniegumiem 
2014.gada Eiropas čempionātā biatlonā. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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Alūksnē 

2014.gada 27.martā                             sēdes protokols Nr.6, 31.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.109 
 

Par grozījumiem Alūksnes pilsētas Tautas nama nolikumā 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.un 27.punktu, 
Kultūras institūciju likuma 13.pantu, Alūksnes novada domes 25.07.2013. saistošo noteikumu 
18/2013 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 22.41. punktu, 

Izdarīt Alūksnes novada domes 18.03.2010 nolikumā Nr.6/22010 „Alūksnes pilsētas 
Tautas nama nolikums”, apstiprināts ar Alūksnes novada domes 18.03.2010. lēmumu Nr.149 
„Par Alūksnes pilsētas Tautas nama nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 48.punkts), 
šādus grozījumus: 

 
1. Aizstāt 1.1.punktā vārdus „Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūru” ar 

vārdiem „Nacionālo Kultūras centru”. 
2. Izteikt 1.3. punktu šādā redakcijā: 

„1.3. Tautas namam ir zīmogs ar Alūksnes novada ģerboni centrā un uzrakstu valsts 
valodā pa apli „ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA, ALŪKSNES PILSĒTAS 
TAUTAS NAMS”, veidlapa un sava simbolika”. 

3. Izteikt 2.1.1. punktu šādā redakcijā: 
 „2.1.1. realizē valsts kultūrpolitiku Alūksnes pilsētā saskaņā ar Latvijas Republikas 
Kultūras ministrijas, Nacionālā kultūras centra kultūrpolitikas pamatnostādnēm un 
Dziesmu svētku likumu”. 

4. Svītrot 3.3.2. punktu. 
5. Izteikt 3.3.5. punktu šādā redakcijā: 

„3.3.5. Saskaņojot ar Alūksnes novada domes atbildīgajām komitejām, izveido un 
likvidē Tautas nama amatierkolektīvus”. 

6. Izteikt 3.8. punktu šādā redakcijā: 
„3.8. Tautas nama grāmatvedību organizē Pašvaldības Grāmatvedība”. 

7. Izteikt 4.3. punktu šādā redakcijā: 
„4.3. Tautas nams darbojas par kultūras jautājumiem atbildīgajā Alūksnes novada 
domes komitejā.” 

 
Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.110 
 

Par saistošo noteikumu Nr.6/2014 
„Grozījums Alūksnes novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos  

noteikumos Nr.5/2010 „Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā”” 
izdošanu 

 
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, 

Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek 
segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu, 

 
 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2014 „Grozījums Alūksnes novada domes 
2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2010 „Par sociālajiem pakalpojumiem 
Alūksnes novada pašvaldībā”” un to paskaidrojuma rakstu. 
 
 
Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 

  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.04/Saistosie_noteikumi_soc_pakalpojumi.pdf
http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.04/Saistosie_noteikumi_soc_pakalpojumi.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.111 
 

Par saistošo noteikumu Nr.7/2014 „Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem  Alūksnes 
novadā” izdošanu 

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

 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7/2014 „Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem  

Alūksnes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. 
 
 
Domes priekšsēdētājs          A.DUKULIS 
 

  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.04/Saistosie_materialais_atbalsts_iedzivotajiem.pdf
http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.04/Saistosie_materialais_atbalsts_iedzivotajiem.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.112 
 

Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.8/2014 
 „Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, 

to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi” 
izdošanu 

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

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu, 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8/2014 „Alūksnes novada publisko un pašvaldību 

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

 
 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.04/Saistosie_ezera_uzturesana.pdf
http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.04/Saistosie_ezera_uzturesana.pdf
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2014.gada 27.martā                             sēdes protokols Nr.6, 35.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.113 
 

Par saistošo noteikumu Nr.9/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 
24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”” izdošanu 
  
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 
43.panta pirmās daļas 13.punktu, Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu,17.panta otro un 
ceturto daļu, 
 
 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 
2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” un to paskaidrojuma rakstu.  
  
 
Domes priekšsēdētājs                   A.DUKULIS 
  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.04/Saistosie_noteikumi_Aljas_maksas.pdf
http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.04/Saistosie_noteikumi_Aljas_maksas.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.114 
 

Par saistošo noteikumu Nr.10/2014 
„Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajos  

noteikumos Nr.22/2012 „Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” izdošanu 
  
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu, Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu,  
 
 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 
2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22/2012 „Alūksnes novada sabiedriskās 
kārtības noteikumi” un to paskaidrojuma rakstu. 
  
 
Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.04/Saistosie_sabiedriskās_kartibas.pdf
http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.04/Saistosie_sabiedriskās_kartibas.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.115 
 

Par Alūksnes novada domes 28.04.2011. lēmuma Nr.170 „Par transportlīdzekļu 
satiksmes ierobežojumiem Alūksnes Pilssalā un Alūksnes Jaunās pils parkā, Alūksnē” 

atzīšanu par spēku zaudējušu    
 

Pamatojoties uz Ceļu satiksmes likuma 4.panta pirmo daļu, Alūksnes novada domes 
2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.18/2013 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 
20.18.punktu,  

 
1. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 28.04.2011. lēmumu Nr.170 „Par 

transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem Alūksnes Pilssalā un Alūksnes Jaunās pils 
parkā, Alūksnē” (sēdes protokols Nr.6, 18.p.). 
 

2. Noteikt, ka 28.04.2011. lēmums Nr.170, izņemot tā 5.punktu, spēku zaudē ar dienu, kad 
izdots pašvaldības izpilddirektora lēmums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu 
uzstādīšanu Pilssalas ielā, un attiecībā uz pašvaldības nekustamajiem īpašumiem 
„Pilssala” un Pils iela 31, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

 
 
Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.116 
 

Par noteikumu „Par atļauju izsniegšanu iebraukšanai  
Alūksnes Pilssalā un Alūksnes muižas parkā” apstiprināšanu 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu,   
 

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības noteikumus „Par atļauju izsniegšanu 
iebraukšanai Alūksnes Pilssalā un Alūksnes muižas parkā”. 

2. Noteikt, ka Alūksnes novada pašvaldības noteikumi „Par atļauju izsniegšanu iebraukšanai 
Alūksnes Pilssalā un Alūksnes muižas parkā” publicējami Alūksnes novada pašvaldības 
mājas lapā un Alūksnes novada pašvaldības laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis”. 

3. Noteikt, ka Alūksnes novada pašvaldības noteikumi „Par atļauju izsniegšanu iebraukšanai 
Alūksnes Pilssalā un Alūksnes muižas parkā” stājas spēkā ar lēmuma par šo noteikumu 
apstiprināšanu pieņemšanas dienu. 

 
Pielikumā: Alūksnes novada pašvaldības noteikumi „Par atļauju izsniegšanu iebraukšanai 
Alūksnes Pilssalā un Alūksnes muižas parkā” uz 3 (trīs) lapām. 
 
 

Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
 
 
  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.04/Noteikumi_iebrauksanai_Pilssala.pdf
http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.04/Noteikumi_iebrauksanai_Pilssala.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.117 
 

Par maksas pakalpojumu apmēra noteikšanu  
par Alūksnes Pilssalas izmantošanu publiskiem  

un individuāliem pasākumiem  
 
 Ņemot vērā nepieciešamību noteikt vienotu maksu par Alūksnes Pilssalas uz tās esošo 
ēku un būvju komunikāciju, kā arī Alūksnes Pilssalā izveidotās infrastruktūras lietošanu 
publiskiem un individuāliem pasākumiem, noteikt maksas apmēru par pašvaldības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem Pilssalā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 14.punkta „a” un „g” apakšpunktiem, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru 
kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem” 3.punktu, 
 
1. Noteikt šādu nomas maksu par Alūksnes Pilssalas, uz tās esošo ēku un būvju vai 
Alūksnes Pilssalas daļas un tajās izveidotās infrastruktūras izmantošanu: 
 
1.1. Pilssalas estrādes izmantošana: 

1.1.1. kultūras pasākumiem – EUR 45,00 (nomas maksa apliekama ar pievienotās 
vērtības nodokli) stundā; 

1.1.2. bērnu un labdarības pasākumiem – EUR 10,00 (nomas maksa apliekama ar 
pievienotās vērtības nodokli) stundā. 

 
1.2. Pilssalas stadiona izmantošana saskaņā ar grafiku:   

1.2.1. sporta pasākumiem ar ieejas maksu – EUR 25,00 (nomas maksa apliekama ar 
pievienotās vērtības nodokli) stundā laikā no plkst.9.00 līdz plkst.21.00; 

1.2.2. sporta pasākumiem mākslīgā seguma futbola laukumā – EUR 10,00 (nomas maksa 
apliekama ar pievienotās vērtības nodokli) stundā; 

1.2.3. sporta pasākumiem basketbola laukumā – EUR 4,00 (nomas maksa apliekama ar 
pievienotās vērtības nodokli) stundā; 

1.2.4. sporta pasākumiem pludmales volejbola laukumā – EUR 4,00 (nomas maksa 
apliekama ar pievienotās vērtības nodokli) stundā; 



1.2.5. sporta pasākumiem stadionā, futbola, volejbola un basketbola laukumos – EUR 
45,00 (nomas maksa apliekama ar pievienotās vērtības nodokli) stundā. 

1.2.6. sporta nometņu organizētajiem sporta treniņu pasākumiem (Alūksnes Pilssalas 
stadionā vai pludmales volejbola laukumos) – EUR 1,00 (nomas maksa apliekama 
ar pievienotās vērtības nodokli) stundā; 

 
1.3. Citu pakalpojumu sniegšana:   

1.3.1. strāvas pieslēguma nodrošināšana EUR 5,00 (maksa apliekama ar pievienotās 
vērtības nodokli) diennaktī; 

1.3.2. ūdens un kanalizācijas pakalpojuma nodrošināšana EUR 5,00 (maksa apliekama ar 
pievienotās vērtības nodokli) diennaktī; 

1.3.3. par visas teritorijas, ēku un būvju (izņemot ēku Pilssalas ielā 10, Alūksnē, 
Alūksnes novadā un Pilssalas ielas posma, kas atrodas Alūksnes Pilssalas 
teritorijā) izmantošanu – EUR 1750,00 (nomas maksa apliekama ar pievienotās 
vērtības nodokli) diennaktī. 

 
2. Par Pilssalas stadiona izmantošanas grafika sastādīšanu un tā izpildes kontroli atbild 

Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļa. 
3. Noteikt, ka nomas maksa un citi ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem ieskaitāmi 

Alūksnes novada pašvaldības bankas kontā A/S ”SEB banka”, kods UNLALV2X, konta 
Nr.LV58 UNLA 0025 0041 3033 5.   

4. Noteikt, ka šī lēmuma 1.1.1., 1.1.2. un 1.3.3. punktā noteiktajos gadījumos nomas līgums 
par Alūksnes Pilssalas vai tās daļas izmantošanu slēdzams ar Alūksnes novada 
pašvaldību ne vēlāk kā 48 stundas pirms pasākuma. 

5. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Alūksnes novada domes 
24.10.2013. lēmums Nr.504 “Par Alūksnes Pilssalas izmantošanu”.  

 
Domes priekšsēdētājs                                                                                    A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.118 
 

Par dalības maksas noteikšanu 
 

 Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta ,,g” 
apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta ,,c” 
apakšpunktu, 
 

1. Apstiprināt dalības maksu Vidzemes novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
konkursa noslēguma pasākumā Alūksnē ,,Trejdeviņas saules lec”  (kas notiek 
2014.gada 15.maijā)  EUR 1,42 apmērā katram pasākuma dalībniekam. 
 

2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa iemaksājama Alūksnes novada 
pašvaldības kontā AS ,,SEB banka”, kods UNLALV2X, konta 
Nr.LV58UNLA0025004130335. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                    A.DUKULIS 
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2014.gada 27.martā                             sēdes protokols Nr.6, 41.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.119 
 

Par projektu ,,Alūksnes ezera „iekšezera” daļas organisko nogulu slāņa kartēšana un 
iespējamās ietekmes uz zivju resursiem izvērtēšana”   

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru 
kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu 
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 
24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.30/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 
nolikums” 9.1., 9.2., 9.3., 9.4.punktu, 
 

1. Alūksnes novada pašvaldībai piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta 
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem pasākumā „Zinātniskās 
pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos 
pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu 
finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu 
finansējuma” ar projekta pieteikumu ,,Alūksnes ezera „iekšezera” daļas organisko 
nogulu slāņa kartēšana un iespējamās ietekmes uz zivju resursiem izvērtēšana”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas ir EUR7260,00 (septiņi tūkstoši divi simti 
sešdesmit euro), ko sastāda Zivju fonda finansējums EUR5760,00 (pieci tūkstoši 
septiņi simti sešdesmit euro) apmērā un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 
EUR1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā. 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļiem; 
3.2. noteikt par projekta realizāciju atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                    A.DUKULIS 
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2014.gada 27.martā                             sēdes protokols Nr.6, 42.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.120 
 

Par projektu ,,Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība” 
 
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru 
kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu 
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 
24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.30/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras ALJA 
nolikums” 9.1., 9.2., 10.1.3., 10.4.4.punktu, 
 

1. Alūksnes novada pašvaldībai piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta 
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu 
aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir 
zivju resursu aizsardzība” ar projekta pieteikumu ,,Alūksnes novada publisko 
ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas ir EUR1550,00 (viens tūkstotis pieci simti 
piecdesmit euro), ko sastāda Zivju fonda finansējums EUR 1000,00 (viens tūkstotis 
euro) apmērā un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 550,00 (pieci 
simti piecdesmit euro) apmērā. 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļiem; 
3.2. noteikt par projekta realizāciju atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                    A.DUKULIS 
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2014.gada 27.martā                             sēdes protokols Nr.6, 43.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.121 
 

Par aizņēmumu projekta „Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja krājuma 
saglabāšana un pieejamības nodrošināšana sabiedrībai ” īstenošanai 

 
Ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta 25.10.2013. lēmumu Nr.10.5.1-11/13/4622 par 

projekta iesnieguma apstiprināšanu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.10.2013. ar 
Nr.ANP/1-35/13/3506, un sabiedrības ar ierobežoto atbildību „ARHITEKTA L.ŠMITA 
DARBNĪCA” izstrādātā tehniskā projekta ietvaros veikto ekonomisko aprēķinu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma 
„Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.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 ELFLA finansētā projekta „Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzeja krājuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana 
sabiedrībai” īstenošanai līdz EUR327910,00 (trīs simti divdesmit septiņi tūkstoši 
deviņi simti desmit euro) apmērā ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 
2015.gada marta līdz 2024.gada decembrim (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 
 
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp. 
 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
 
  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.04/aiznemumu%20aprekins_Laidars.pdf
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2014.gada 27.martā                             sēdes protokols Nr.6, 44.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.122 
 

Par aizņēmumu projekta „Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema 
ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai 

 
Izskatot SIA „RŪPE” 06.03.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 06.03.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/786, 
ņemot vērā Alūksnes novada domes 31.01.2013. lēmumu Nr.10 „Par tehniski 

ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu 
ciema ūdenssaimniecības attīstība”, 14.03.2013. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas akceptu par 
tehniski ekonomisko pamatojumu, 06.09.2013. noslēgto līgumu 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/101/077 starp valsts aģentūru „Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūra” un SIA „RŪPE”, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma 
„Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.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 „Alūksnes 
novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai, 
ieguldot to SIA „RŪPE” pamatkapitālā, līdz EUR63946,33 (sešdesmit trīs tūkstoši  
deviņi simti četrdesmit seši euro 33 centi) apmērā ar aizņēmuma pamatsummas 
atmaksas termiņu no 2015.gada marta līdz 2024.gada decembrim (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 
 
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp. 
 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
 
  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.04/aiznemumu%20aprekins_zeltini.pdf
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2014.gada 27.martā                             sēdes protokols Nr.6, 45.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.123 
 

Par aizņēmumu projekta „Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema 
ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai 

 
Izskatot SIA „RŪPE” 06.03.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 06.03.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/786, 
ņemot vērā Alūksnes novada domes 31.01.2013. lēmumu Nr.12 „Par tehniski- 

ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Alūksnes novada Ilzenes pagasta 
Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība” un tā grozījumus, 14.03.2013. Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības 
projektu vērtēšanas komisijas akceptu par tehniski ekonomisko pamatojumu, 03.09.2013. 
noslēgto līgumu Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/102/062 starp valsts aģentūru „Centrālā 
finanšu un līgumu aģentūra” un SIA „RŪPE”, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma 
„Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.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 „Alūksnes 
novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai, 
ieguldot to SIA „RŪPE” pamatkapitālā, līdz EUR73920,40 (septiņdesmit trīs tūkstoši 
deviņi simti divdesmit euro un 40 centu) apmērā ar aizņēmuma pamatsummas 
atmaksas termiņu no 2015.gada marta līdz 2024.gada decembrim (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 
 
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp. 
 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
 
  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.04/aiznemumu%20aprekins_ilzene.pdf
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2014.gada 27.martā                             sēdes protokols Nr.6, 46.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.124 
 

Par aizņēmumu projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema 
ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai 

 
Izskatot SIA „RŪPE” 06.03.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 06.03.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/786, 
ņemot vērā Alūksnes novada domes 31.01.2013. lēmumu Nr.13 „Par tehniski 

ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Alūksnes novada Alsviķu pagasta 
Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība”, 07.03.2013. Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas 
akceptu par tehniski ekonomisko pamatojumu, 03.09.2013. noslēgto līgumu 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/099/060 starp valsts aģentūru „Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūra” un SIA „RŪPE”, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma 
„Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.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 „Alūksnes 
novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai, 
ieguldot to SIA „RŪPE” pamatkapitālā, līdz EUR75000,00 (septiņdesmit pieci 
tūkstoši euro) apmērā ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2015.gada 
marta līdz 2024.gada decembrim (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 
 
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp. 
 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.04/aiznemumu%20aprekins_alsviki.pdf
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2014.gada 27.martā                             sēdes protokols Nr.6, 47.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.125 
 
Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada 

Jaunlaicenes ciemā” īstenošanai 
 

Izskatot SIA „RŪPE” 06.03.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes novada 
pašvaldībā 06.03.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/786, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes 31.01.2013. lēmumu Nr.9 „Par projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” tehniski – 
ekonomiskā pamatojuma aktualizācijas apstiprināšanu”, 22.03.2013. Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas 
komisijas akceptu par tehniski ekonomisko pamatojumu, 03.09.2013. noslēgto līgumu 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/104/063 starp valsts aģentūru „Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūra” un SIA „RŪPE”, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma 
„Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.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 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” 
īstenošanai, ieguldot to SIA „RŪPE” pamatkapitālā, līdz EUR48779,90 (četrdesmit 
astoņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši euro un 90 centu) apmērā ar 
aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2015.gada marta līdz 2024.gada 
decembrim (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 
 
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp. 
 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.04/aiznemumu%20aprekins_jaunlaicene.pdf
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LĒMUMS Nr.126 
 

Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada 
Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā” īstenošanai 

 
Izskatot SIA „RŪPE” 06.03.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 06.03.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/786, 
ņemot vērā Alūksnes novada domes 31.01.2013. lēmumu Nr.14 „Par tehniski 

ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju 
projekta īstenošanā” un 15.04.2013. lēmumu Nr.172 „Par ERAF līdzfinansētā projekta 
iesnieguma apstiprināšanu un saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta 
īstenošanai” , 28.03.2013. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas akceptu par tehniski 
ekonomisko pamatojumu, 06.09.2013. noslēgto līgumu 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/105/064 starp valsts aģentūru „Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūra” un SIA „RŪPE”, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma 
„Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.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 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta 
Mārkalnes ciemā” īstenošanai, ieguldot to SIA „RŪPE” pamatkapitālā, līdz 
EUR36903,25 (trīsdesmit seši tūkstoši deviņi simti trīs tūkstoši euro  un 25 centu) 
apmērā ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2015.gada marta līdz 
2018.gada decembrim (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 
 
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 2 lp. 
 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.04/aiznemumu%20aprekins_markalne.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.127 
 

Par aizņēmumu projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema 
ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai 

 
Izskatot SIA „RŪPE” 06.03.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 06.03.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/786, 
ņemot vērā Alūksnes novada domes 31.01.2013. lēmumu Nr.11 „Par tehniski 

ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Alūksnes novada Alsviķu pagasta 
Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība”, 07.03.2013. Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas 
akceptu par tehniski ekonomisko pamatojumu, 06.09.2013. noslēgto līgumu 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/100/061 starp valsts aģentūru „Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūra” un SIA „RŪPE”, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma 
„Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.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 „Alūksnes 
novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai, 
ieguldot to SIA „RŪPE” pamatkapitālā, līdz EUR74997,30 (septiņdesmit četri tūkstoši 
deviņi simti deviņdesmit septiņu euro un 30 centu) apmērā ar aizņēmuma 
pamatsummas atmaksas termiņu no 2015.gada marta līdz 2024.gada decembrim 
(ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 
 
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp. 
 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.04/aiznemumu%20aprekins_strautini.pdf
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Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem  
jumta remontam 

 
Izskatot Ilzenes pamatskolas 02.12.2013. iesniegumu Nr.IPSK/1-11/13/38, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 02.12.2013. ar Nr.ANP/1-42/13/3950,  
 ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 20.02.2014. lēmumu (sēdes 

protokols Nr.5, 11.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 EUR10205,00 (desmit 

tūkstoši divi simti piecu euro) apmērā Ilzenes pamatskolas ēkas jumta remontam. 
 
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 092220 valdības funkciju kodu – Ilzenes pamatskola. 
 
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem  
jumta remontam 

 
Izskatot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 29.11.2013. iesniegumu Nr.AVG/1-

13/13/118, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 02.12.2013. ar Nr.ANP/1-42/13/3963,  
 ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 20.02.2014. lēmumu (sēdes 

protokols Nr.5, 11.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 EUR14020,00 

(četrpadsmit tūkstoši divdesmit euro) apmērā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-
9.klašu ēkas jumta remontam. 

 
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 092130 valdības funkciju kodu – Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzija. 
 
 
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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Par līdzekļu izdalīšanu Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un 
vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammā 2014.gadam 

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

„Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada domes 23.01.2014. noteikumiem 
Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 
uzlabošanas mērķprogrammu 2014.-2017.gadam”, Jaunalūksnes pagasta pārvaldes 
03.03.2014. iesniegumu Nr.JPP/1-5/14/36, Liepnas pagasta pārvaldes 03.03.2014. iesniegumu 
Nr.LPP/1-5/14/21, Jaunannas pagasta pārvaldes 28.02.2014. iesniegumu Nr.JNPP/1-5/14/06, 
Annas pagasta pārvaldes 03.03.2014. iesniegumu Nr.ASPP/1-5/14/8, Ziemera pagasta 
pārvaldes 03.03.2014. iesniegumu Nr. ZIPP/1-5/14/13, Pededzes pagasta pārvaldes 
28.02.2014. iesniegumu Nr.PPP/1-5/14/36 un 17.03.2014. iesniegumu Nr.PPP/1-5/14/49, 
Mārkalnes pagasta pārvaldes 03.03.2014. iesniegumu Nr.MRPP/1-5/14/17, Ilzenes pagasta 
pārvaldes 03.03.2014. iesniegumu Nr. IPP/1-5/14 un saskaņā ar domes priekšsēdētāja 
14.03.2014. rīkojumu Nr.ANP/1-6/14/98 „Par komisijas izveidošanu” izveidotās vērtēšanas 
komisijas par finansējuma sadali 2014.gadā Alūksnes novada teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektiem 17.03.2014. lēmumu,   
 
1. Atbalstīt šādus Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides 
kvalitātes uzlabošanas projektus: 

1.1. Jaunalūksnes pagasta pārvaldes projektu „Bejas novadpētniecības centra klēts 
rekonstrukcija, „Rūķos”, Bejas ciemā, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā” ar 
indikatīvo summu līdz EUR 15 000 (piecpadsmit tūkstoši euro); 
1.2. Liepnas pagasta pārvaldes projektus par vides pieejamības nodrošināšanu Liepnas 
pagasta tautas nama ēkai un Liepnas vidusskolas zāles remontam un aprīkojuma 
iegādei ar kopējo indikatīvo summu līdz EUR 25 000 (divdesmit pieci tūkstoši euro);  
1.3. Jaunannas pagasta pārvaldes projektus „Atpūtas vietas Zaķusalā labiekārtošana” 
un pagasta centra labiekārtošanas projekta izstrādi ar kopējo indikatīvo summu līdz 
EUR 22 000 (divdesmit divi tūkstoši euro); 
1.4. Annas pagasta pārvaldes projektu „Apzaļumošanas un labiekārtošanas projekta 
izstrāde Annas pagasta centram” ar indikatīvo summu līdz EUR 1 000 (viens tūkstotis 
euro); 



1.5. Ziemera pagasta pārvaldes projektu „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Ziemera 
pagasta Māriņkalna ciemā” ar indikatīvo summu līdz EUR 40 000 (četrdesmit tūkstoši 
euro); 
1.6. Mārkalnes pagasta pārvaldes projektu apgaismojuma rekonstrukcijai Mārkalnes 
pagasta Mārkalnes ciemā ar indikatīvo summu līdz EUR 18 950 (astoņpadsmit 
tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro); 
1.7. Ilzenes pagasta pārvaldes projektu „Ilzenes pagasta „Sporta, kultūras, interešu 
izglītības un mūžizglītības centra „Dailes”” telpu pielāgošana izmaksu efektīvākai un 
mūsdienīgākai pašvaldības funkciju veikšanai un tālākas Ilzenes pagasta pārvaldes 
administrācijas un tās struktūrvienību darbības nodrošināšanai iedzīvotāju 
vajadzībām” ar indikatīvo summu līdz EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši euro). Ilzenes 
pagasta pārvaldes projekta mērķis var tikt mainīts saskaņā ar tā sabiedriskās 
apspriešanas rezultātiem. 
1.8. Pededzes pagasta pārvaldes projektu tautas nama un pagasta pārvaldes ēku 
apkures uzlabošanai ar indikatīvo summu līdz EUR 8 400 (astoņi tūkstoši četri simti 
euro). Iepirkumu rezultātā atlikušo 2014.gada finansējumu no Alūksnes novada 
pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammas novirzīt vides pieejamības nodrošināšanai un sanitāro mezglu 
renovācijai Pededzes pagasta tautas namā. Finansējuma nepietiekamības gadījumā šī 
projekta realizāciju atlikt uz 2015.gadu.   
  

2. Pēc iepirkuma procedūras rezultātu izziņošanas, projektu iesniedzējiem informēt Alūksnes 
novada domi par precizēto finansējuma apmēru un projekta īstenošanā iesaistīto konkrēto 
pašvaldības iestādi. 

 
3. Projektu iesniedzēji var uzsākt īstenot projektu pēc iepirkuma procedūras rezultātu 
izziņošanas un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas saskaņojuma saņemšanas. 
 
4. Finanšu nodaļai nodrošināt finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta 
grozījumos pēc šī lēmuma 2.un 3.punktā minētās informācijas saņemšanas. 

 
 
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.131 
 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu” 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.132 
 

Par Alūksnes novada domes 2014.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.2/2014  
„Par neapbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu 

nomas maksas noteikšanas kārtību” precizēšanu 
 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 17.03.2014. atzinumu 
Nr.18-6/2435 „Par saistošajiem noteikumiem”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
17.03.2014. ar Nr.ANP/1-2/14/934, un, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 
 
 precizēt Alūksnes novada domes 2014.gada 27.februāra saistošos noteikumus 
Nr.2/2014 „Par neapbūvētu Alūksnes novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu 
zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”. 

 
 

Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.04/Saistosie_zemesgabalu_noma.pdf
http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.04/Saistosie_zemesgabalu_noma.pdf
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LĒMUMS Nr.133 

 
Par grozījumiem Alūksnes novada domes 07.11.2013. lēmumā Nr.528 „Par projektu 

„Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”  
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 5. un 10.punktu, un 
Ministru kabineta 15.10.2013. noteikumu Nr.1125 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 
10.septembra noteikumos Nr.843 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai 
attīstībai”” 1.4.punktu, Ministru kabineta 11.03.2014. sēdes protokola Nr.16 38.§ 3.punktā 
noteiktajiem ierobežojumiem Eiropas Savienības fondu finansējuma ietaupījumu vai atlikumu 
izmantošanai, ar mērķi nodrošināt visa aktivitātē pieejamā finansējuma izmantošanu,  
 

Izdarīt Alūksnes novada domes 07.11.2013. lēmumā Nr.528 „Par projektu 
„Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” šādus 
grozījumus: 
 

1. Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: 
„Apstiprināt projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes 
pilsētā” (turpmāk tekstā – projekts) kopējās izmaksas EUR5 691 487,24 (pieci miljoni seši 
simti deviņdesmit viens tūkstotis četri simti astoņdesmit septiņi euro un 24 euro centi), tajā 
skaitā attiecināmās izmaksas EUR5 637 770,98 (pieci miljoni seši simti trīsdesmit septiņi 
tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro un 98 euro centi), ko sastāda Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (turpmāk tekstā – ERAF) finansējums EUR4 242 373,12 (četri miljoni divi 
simti četrdesmit divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs euro un 12 euro centi), Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansējums EUR1 226 264,73 (viens miljons divi simti divdesmit 
seši tūkstoši divi simti sešdesmit četri euro un 73 euro centi) un valsts budžeta dotācija 
EUR169 133,13 (viens simts sešdesmit deviņi tūkstoši viens simts trīsdesmit trīs euro un 13 
euro centi) un neattiecināmās izmaksas EUR53 716,26 (piecdesmit trīs tūkstoši septiņi simti 
sešpadsmit euro un 26  euro centi).” 

2. Papildināt lēmumu ar 1.1 punktu šādā redakcijā: 
„1.1 Projekta ietvaros apstiprināt šādas galvenās aktivitātes: Brūža ēkas rekonstrukcija un 
Parka, Brūža, Dzirnavu, Vidus, Tirgotāju un Dārza ielu rekonstrukcija saskaņā ar 
izstrādātajiem tehniskajiem projektiem. ” 

3. Aizstāt lēmuma 3.punktā skaitli „2016.” ar skaitli „2017.”. 
 
Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.134 
 

Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības 
nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem 

jauniešiem” 
 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

 
1. Alūksnes novada pašvaldībai piedalīties atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu 

centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās 
aktivitātes visiem jauniešiem”, ko organizē Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra, ar projektu „Tālāk par sevi”. 

2. Noteikt kopējās budžeta izmaksas EUR4400 (četri tūkstoši četri simti euro). 
3. Iecelt par projekta vadītāju Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centra jaunatnes lietu metodiķi Ilzi ZVEJNIECI. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt izpilddirektorei Janīnai ČUGUNOVAI. 

 
 
Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.135 
 

Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu  
 

Izskatot dzīvojamās mājas Helēnas ielā 29, Alūksnē, Alūksnes novadā pilnvarotās 
personas XX pieteikumu „Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu 
īpašumu īpašniekiem”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 19.03.2014. ar 
Nr.ANP/1-24/14/333, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo, 
piekto un sesto daļu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12.panta pirmo daļu, 

 
1. Nodot dzīvojamās mājas – vienstāvu dzīvojamās ēkas, kas sastāv no trīs dzīvokļu 

īpašumiem, un šķūņa, turpmāk tekstā – dzīvojamā māja, Helēnas ielā 29, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 514 2508, pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu 
īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai – XX. 

2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” ne vēlāk kā līdz 
17.04.2014. organizēt un nodot ar nodošanas - pieņemšanas aktu, turpmāk tekstā – 
akts, šī lēmuma 1.punktā minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku 
savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, aktā fiksējot:  
2.1.nododamo lietvedību, kas nepieciešama dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 

uzdevuma izpildei; 
2.2.nododamo dzīvojamās mājas esošo apsaimniekošanas maksas maksājumu 

uzkrājumu; 
2.3.nododamo ar dzīvojamo māju saistīto inventāru; 
2.4.dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli. 
 

 
  Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.136 
 

Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu  
 

Izskatot dzīvojamās mājas „Garjuri-22”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā 
pilnvarotās personas XX pieteikumu „Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu 
dzīvokļu īpašumu īpašniekiem”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
18.03.2014. ar Nr.ANP/1-24/14/316, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
51.panta trešo, piekto un sesto daļu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12.panta pirmo 
daļu, 

 
1. Nodot dzīvojamās mājas – vienstāvu dzīvojamās ēkas, kas sastāv no četriem dzīvokļu 

īpašumiem, un zemes gabala 1,1 ha platībā, turpmāk tekstā – dzīvojamā māja, 
„Garjuri-22”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3656 004 
0066, pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai – XX. 

2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” ne vēlāk kā līdz 
17.04.2014. organizēt un nodot ar nodošanas - pieņemšanas aktu šī lēmuma 1.punktā 
minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai 
personai.  

 

  Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.137 
 

Par Alūksnes novada domes 2014.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.3/2014  
„Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” precizēšanu 

 
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 06.03.2014. atzinumu 

Nr.18-6/2099 „Par saistošajiem noteikumiem”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
07.03.2014. ar Nr.ANP/1-2/14/803, un, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 
 
precizēt Alūksnes novada domes 2014.gada 27.februāra saistošos noteikumu Nr.3/2014 

„Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”. 
 
  
Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS 
 
 

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/01.04/Licenceta_makskeresanas_nolikums.pdf

