
lēmums satur ierobežotas pieejamības  
informāciju (personas kods, kadastra numuri) 

 

 
 

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.novembrī                            sēdes protokols Nr.21, 1.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.405 
 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  
„Vilnīši”,  Malienas  pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

[..] 
 

Izskatot SIA „METRUM”  27.10.2014. iesniegumu Nr.273/a/43-2014, ar lūgumu 
Alūksnes novada domei apstiprināt zemes īpašumam „Vilnīši”, Malienas pagastā, Alūksnes 
novadā, kadastra numurs [..], izstrādāto zemes ierīcības projektu, kas saņemts Alūksnes 
novada pašvaldības kancelejā 06.08.2014. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-40/14/3817, Alūksnes 
novada dome konstatē, ka: 
 Alūksnes novada pašvaldība ir  saņēmusi nekustamā īpašuma „Vilnīši”, Malienas 
pagastā, Alūksnes novadā īpašnieka Valda ZĪLES, personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta 
„Šalgunova”, Susāju pagasts, Viļakas novads, 03.09.2014. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes 
novada pašvaldības kancelejā 03.09.2014. ar Nr.ANP/1−24/14/1154, ar lūgumu atļaut 
izstrādāt  zemes ierīcības projektu  un izsniegt nosacījumus tā izstrādei.  Alūksnes novada 
pašvaldības zemes komisijas 12.09.2014. lēmumā Nr.ZK/1-8.11/14/505 „Par zemes ierīcības 
projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Vilnīši”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra 
[..], sadalei” noteikts, ka zemes vienības sadalei nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 
projektu. 

Zemes ierīcības projektu izstrādāja sertificēta zemes ierīkotāja Skaidrīte LĪDACIŅA. 
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes 

ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 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 
8.punktā apstiprināto Malienas pagasta  teritorijas plānojumu,  

1.  Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas (sertifikāta Nr.BA-195) Skaidrītes 
LĪDACIŅAS izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 



„Vilnīši”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..]. 
2. Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], „Vilnīši”, Malienas 

pagastā, Alūksnes novadā sadali: 
2.1. atdalot neapbūvētu zemes gabalu Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 
grafisko pielikumu) 12,4 ha platībā, veidot jaunu īpašumu un piešķirt tam 
nosaukumu „Viļņi”, Malienas pagasts, Alūksnes novads; 
2.2. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības 
projekta grafisko pielikumu) 12,4 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā    darbība ir lauksaimniecība (kods 
0101); 
2.3. īpašumā, kadastra [..], ar nosaukumu „Vilnīši”, Malienas pagastā, Alūksnes 
novadā, paliekošajam, projektētajam zemesgabalam Nr.1 (saskaņā ar zemes 
ierīcības projekta grafisko pielikumu) 12,4 ha platībā, noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (kods 0201); 
2.4. projektēto zemesgabalu platības un apgrūtinājumu platības var tikt 
precizētas normatīvos aktos noteiktā apjomā - kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 
 

           Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja 
administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                      A.DUKULIS 
  



lēmums satur ierobežotas pieejamības  
informāciju (kadastra numuri) 

 

 
 

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.novembrī                            sēdes protokols Nr.21, 2.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.406 
 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  
„Sprogas 7”,  Jaunalūksnes  pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..] 

 
Izskatot SIA „METRUM”  06.11.2014. iesniegumu Nr.307/a/43-2014, ar lūgumu 

Alūksnes novada domei apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes īpašumam 
„Sprogas 7”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..],  kas saņemts 
Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 07.11.2014. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-40/14/3947, 
Alūksnes novada dome konstatē, ka: 
 Alūksnes novada pašvaldība ir  saņēmusi nekustamā īpašuma „Sprogas 7”, 
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā īpašnieka SIA „SILMALAS”, reģistrācijas numurs 
[..], juridiskā adrese „Silmalas”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, 08.07.2014. 
iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 08.07.2014. ar 
Nr.ANP/1−40/14/2459, ar lūgumu atļaut izstrādāt  zemes ierīcības projektu un izsniegt 
nosacījumus tā izstrādei.  Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 11.07.2014. lēmumā 
Nr.ZK/1-8.11/14/445 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Sprogas 7”, 
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra [..], sadalei” noteikts, ka zemes vienības 
sadalei nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

Zemes ierīcības projektu izstrādāja sertificēta zemes ierīkotāja Skaidrīte LĪDACIŅA.  
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes 

ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 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 
3.punktā apstiprināto Jaunalūksnes pagasta  teritorijas plānojumu,  

 
1.  Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Skaidrītes LĪDACIŅAS (sertifikāta 

Nr.BA 195) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 



„Sprogas 7”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..]. 
2. Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], „Sprogas 7”, 

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā sadali: 
2.1. atdalot neapbūvētu zemes gabalu Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 
grafisko pielikumu) 7,9 ha platībā, veidot jaunu īpašumu ar nosaukumu 
„Sprodziņas”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads;  
2.2. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības 
projekta grafisko pielikumu) 7,9 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā    darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 
2.3. īpašumā „Sprogas 7”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, kadastra 
numurs [..], paliekošajam zemes gabalam Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības 
projekta grafisko pielikumu) 41,4 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā    darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). Uz zemes gabala esošām ēkām saglabāt adresi 
„Sprogas 7”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV – 4350; 
2.4. projektēto zemesgabalu platības var tikt precizētas normatīvos aktos 
noteiktā apjomā - kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 
 

           Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja 
administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas. 
 
Domes priekšsēdētājs                      A.DUKULIS 



lēmums satur ierobežotas pieejamības  
informāciju (personas kods, kadastra numuri) 

 

 
 

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.novembrī                            sēdes protokols Nr.21, 3.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.407 
 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  
„Grīvnieki”,  Jaunalūksnes  pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..] 

 
Izskatot SIA „METRUM”  08.11.2014. iesniegumu Nr.309/a/43-2014, ar lūgumu 

Alūksnes novada domei apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes īpašumam 
„Grīvnieki”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..],  kas saņemts 
Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 10.11.2014. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-40/14/3991, 
Alūksnes novada dome konstatē, ka: 
 Alūksnes novada pašvaldība ir  saņēmusi nekustamā īpašuma „Grīvnieki”, 
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, īpašnieces Marutas BAŠMAKOVAS”, personas 
kods [..], deklarētā dzīves vieta „Grīvnieki”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, 
15.08.2014. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 15.08.2014. ar 
Nr.ANP/1−24/14/1097, ar lūgumu atļaut izstrādāt  zemes ierīcības projektu un izsniegt 
nosacījumus tā izstrādei.  Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 29.08.2014. lēmumā 
Nr.ZK/1-8.11/14/487 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Grīvnieki”, 
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra [..], sadalei” noteikts, ka zemes vienības 
sadalei nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

Zemes ierīcības projektu izstrādāja sertificēta zemes ierīkotāja Skaidrīte LĪDACIŅA.  
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes 

ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 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 
3.punktā apstiprināto Jaunalūksnes pagasta  teritorijas plānojumu,  

 
1.  Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Skaidrītes LĪDACIŅAS (sertifikāta 

Nr.BA 195) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 



„Grīvnieki”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..]. 
2. Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], „Grīvnieki”, 

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, sadali: 
2.1. atdalot neapbūvētu zemes gabalu Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 
grafisko pielikumu) 27,2 ha platībā, veidot jaunu īpašumu ar nosaukumu 
„Grīvmalas”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads;  
2.2. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības 
projekta grafisko pielikumu) 27,2 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā    darbība ir lauksaimniecība (kods 
0101); 
2.3. īpašumā „Grīvnieki”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, kadastra 
numurs [..], paliekošajam zemes gabalam Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības 
projekta grafisko pielikumu) 18,2 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā    darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). Uz zemes gabala esošām ēkām saglabāt adresi 
„Grīvnieki”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV – 4350; 
2.4. projektēto zemesgabalu platības var tikt precizētas normatīvos aktos 
noteiktā apjomā - kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 
 

           Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja 
administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas. 

 
Domes priekšsēdētājs                      A.DUKULIS 
  



 
 

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.novembrī                            sēdes protokols Nr.21, 4.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.408 
 

Par dzīvojamās mājas „Vecpuncene”, Puncenē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, 
dzīvokļu īpašumiem Nr.2, Nr.3, Nr.4 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo 

daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības 
 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
75.panta ceturto daļu, Alūksnes novada pašvaldības  27.01.2014. izziņu Nr.ANP/1-39/14/167, 
11.01.1993. Alūksnes rajona paju sabiedrības „ZARJA” nedalāmā objekta nodošanas aktu 
starp paju sabiedrību „ZARJA” un [..] par dzīvokļu Nr.2, Nr.3, Nr.4 „Vecpuncenē”, Puncenē, 
Pededzes pagastā, Alūksnes novadā pirkšanu, un,  

ņemot vērā [..] 17.10.2014. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības 
kancelejā 20.10.2014. ar Nr.ANP/1-24/14/1307,  
 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības [..], personas kods [..], zemesgabala „Vecpuncene”, 
Puncenē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra [..], pie dzīvokļa 
īpašuma: 

1.1. Nr.2 piederošās kopīpašuma 555/2064 domājamās daļas; 
1.2. Nr.3 piederošās kopīpašuma 468/2064 domājamās daļas; 
1.3. Nr.4 piederošās kopīpašuma 565/2064 domājamās daļas. 

 
2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 555/2064, 468/2064, 

565/2064  domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības [..] īpašumā tiek noslēgta līdz 
2014.gada 15. decembrim. 

 
 
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.novembrī                            sēdes protokols Nr.21, 5.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.409 
 

Par dzīvojamās mājas „Vētras”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam 
Nr.5 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības 
 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
75.panta ceturto daļu, Alsviķu pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas  12.04.2000. 
izziņu Nr.235, 18.08.1992. Alūksnes rajona paju sabiedrības „STRAUTIŅI” vienošanos starp 
paju sabiedrību „Strautiņi” un [..] par dzīvokļa Nr.5 „Vētrās”, Alsviķu pagastā, Alūksnes 
novadā pirkšanu, un,  

ņemot vērā [..] 13.11.2014. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības 
kancelejā 13.11.2014. ar Nr.ANP/1-24/14/1391, 
 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības [..], personas kods [..], zemesgabala „Vētras”, 
Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra [..], pie dzīvokļa īpašuma Nr.5 
piederošās kopīpašuma 424/3576 domājamās daļas. 
 

2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 424/3576 domājamo daļu 
nodošanu bez atlīdzības [..] īpašumā tiek noslēgta līdz 2014.gada 15.decembrim. 

 
Domes priekšsēdētājs                      A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.410 
 

Par grozījumiem  Alūksnes novada domes 20.08.2009. lēmumā Nr.80  
„Par zemes iznomāšanu Intam ŠĶENDERAM” 

 

 Izdarīt Alūksnes novada domes 20.08.2009. lēmumā Nr.80 „Par zemes iznomāšanu 
Intam ŠĶENDERAM” šādus grozījumus: 
 

1. Norādē uz tiesisko pamatojumu: aizstāt Ministru kabineta noteikumu nosaukumu 
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” ar nosaukumu „Noteikumi par 
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību”. 

2. 3.punktu izteikt šādā redakcijā: „Noteikt, ka zemes nomas līgums par šī lēmuma 1. un 
2. punktā iznomātajiem zemes gabaliem slēdzams uz 10 gadiem”. 

3. Svītrot 4., 6.punktus.   
 
Domes priekšsēdētājs                      A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.411 
 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņkalna ielā 51, Alūksnē, 
Alūksnes novadā atsavināšanu 

 
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, 10.panta pirmo daļu,     

 
1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Jāņkalna ielā 

51, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 030 4840. 
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 
3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 
4. Izsoles noteikumos paredzēt pašvaldības atpakaļpirkuma tiesības, ja pircējs 24 

(divdesmit četru) mēnešu laikā nesakārto ēkas fasādi. 
   

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.412 
 

Par nekustamā īpašuma „ceļš Aizupītes - Strautiņi”,  
Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā 

  
Izskatot akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” iesniegumu „Par pašvaldības 

autoceļa pārņemšanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.11.2014. ar 
Nr.ANP/1-35/14/3954, turpmāk tekstā – Iesniegums, novada dome konstatē, ka: 
 Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zeme „ceļš Aizupītes – Strautiņi”, Veclaicenes 
pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3688 004 0027, turpmāk tekstā – 
Nekustamais īpašums, 1000 m² platībā, ar lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101, ir ceļš (0,11 km 
garumā, 8 m platumā, ar grants segumu), kas atrodas pašvaldības valdījumā. 
 Nekustamais īpašums valstij Zemkopības ministrijas personā nepieciešams, lai 
nodrošinātu kokmateriālu transportēšanu un mežsaimniecisko darbību. Kā norādīts 
Iesniegumā, akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” apņemas par saviem līdzekļiem un darba 
spēku veikt Nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 
 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrā daļa nosaka, ka 
atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas 
publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija 
lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības 
nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta 
pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas 
publiskas personas vai valsts īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā 
izdarāma atzīme par atvasinātas publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību 
aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas 
publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā 
īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas 
personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska 
persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo 
īpašumu nodevusi.  

Pieņemot lēmumu, novada dome ņem vērā Veclaicenes pagasta pārvaldes 12.11.2014. 
iesniegumu Nr.VPP/1-5/14/64 „Par nekustamā īpašuma „ceļš Aizupītes – Strautiņi”, 
Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā”, kas saņemts 
un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 13.11.2014. ar Nr.ANP/1-33/14/4038. 
  



 Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu, 
 

1. Pēc nekustamā īpašuma reģistrācijas zemesgrāmatā, nodot bez atlīdzības valstij 
Zemkopības ministrijas personā nekustamo īpašumu „ceļš Aizupītes – Strautiņi”, 
Veclaicenes  pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3688 004 0027, 
kokmateriālu transportēšanas un mežsaimnieciskās darbības nodrošināšanai. 

2. Noteikt Zemkopības ministrijai aizliegumu atsavināt un apgrūtināt nekustamo 
īpašumu „ceļš Aizupītes – Strautiņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra 
apzīmējums 3688 004 0027, ar lietu tiesībām un pienākumu bez atlīdzības nodot to 
Alūksnes novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots kokmateriālu 
transportēšanas un mežsaimnieciskās darbības nodrošināšanai, attiecīgi par to izdarot 
atzīmi zemesgrāmatā.     
   

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.novembrī                            sēdes protokols Nr.21, 9.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
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Par zemes reformas pabeigšanu Alūksnes novada Alūksnes pilsētā 
 

 Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas pilsētās” 6.pants nosaka, 
ka līdz 2014.gada 30.novembrim jāsagatavo un jāiesniedz Valsts zemes dienestā (turpmāk –
VZD) paziņojums par zemes reformas pabeigšanu pilsētā un pārskats par zemes reformu 
reglamentējošos normatīvos aktos noteikto darbu izpildi (turpmāk – Pārskats). 
Pārskatā (1.Pielikums) norādītas:  

1. zemes vienības ar statusu „Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par 
īpašuma tiesību atjaunošanu”  - sadaļā iekļautas 48 zemes vienības ar statusu „40 - 
zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu”, 

2. zemes vienības ar statusu „Nekustamā īpašuma tiesiskais valdījums” -  sadaļā 
iekļautas 13 zemes vienības ar statusu „Nekustamā īpašuma tiesiskais valdījums”, 

3.  zemes vienības ar statusu „Pašvaldībai piekritīgā zeme” – sadaļā iekļautas 387 zemes 
vienības ar statusu „Pašvaldībai piekritīgā zeme”,  

4. zemes vienības ar statusu „Valsts zeme” – sadaļā iekļautas 24 zemes vienības ar 
statusu „Valsts zeme”, 

5. zemes vienības ar statusu „Publiskie ūdeņi” – sadaļā  iekļauta 1 zemes vienība ar 
statusu „Publiskie ūdeņi”, 

6. zemes vienības ar statusu „Rezerves zemes fonds” – sadaļā iekļauta 48 zemes 
vienības ar statusu „Rezerves zemes fonds”,  

7. zemes vienības ar statusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai” – sadaļā nav iekļauta 
neviena zemes vienība ar statusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai”. 

Saskaņā ar  Pārskatā sniegto informāciju, Alūksnes novada, Alūksnes pilsētas teritorijā 
visām zemesgrāmatā neierakstītajām zemes vienībām ir noteikts to piekritības vai 
piederības statuss un tas atbilst pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem. 
 Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumiem un saskaņā ar Pārskatā sniegto 
informāciju, VZD uzturētajā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 
visām Alūksnes novada, Alūksnes pilsētas teritorijā esošajām zemes vienībām ar statusu 
„Valstij piekritīgā zeme” ir iereģistrēts piederības vai piekritības statuss valstij. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, uz likuma 
„Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas pilsētās”  6.pantu, 
 

1. Atzīt, ka Alūksnes novada, Alūksnes pilsētas teritorijā ir pabeigts zemes reformas 
process. 

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/04.12/Pielikums_Zemes_reforma.pdf


2. Lūgt Valsts zemes dienestu sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā rīkojuma 
projektu par zemes reformas pabeigšanu Alūksnes pilsētā, Alūksnes novadā. 
 

Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena 
mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.414 
 

Par Alūksnes pilsētas grants seguma ielām  
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot 
vērā Tautsaimniecības komitejas 13.11.2014. lēmumu (protokola Nr.11, 11.p.), 
 

1. 2015.gadā plānot šādu Alūksnes pilsētas grants seguma ielu remontdarbus, veicot ielu 
ūdensvada un kanalizācijas aku vāku nomaiņu, ielu seguma remontdarbus pirms 
virsmas apstrādes un labiekārtošanas darbus, izmantojot nofrēzēto asfaltu, ieklāto 
virsmu apstrādājot ar bitumena emulsiju un šķembām, turpmāk tekstā – virsmas 
apstrāde, apauguma noņemšanu ielu malās un māju iebrauktuvēs, gultnes veidošanu 
un pamatnes ierīkošanu nobrauktuvēm un iebrauktuvēm, brauktuves pamatnes 
pastiprināšanu ar grants maisījumu, plastmasas caurteku iebūvi, ielu grāvju izbūvi, 
grants seguma apstrādi ar putekļu absorbcijas materiālu, turpmāk tekstā - brauktuvju 
atjaunošanas darbi, un ielu apgaismojuma remontdarbus, uzstādot 37 (trīsdesmit 
septiņus) parka tipa LED gaismekļus un 69 (sešdesmit deviņus) gaismekļus CREE 
LED way Road 40LED, turpmāk tekstā - ielu apgaismojuma remonta darbi: 
1.1. Augusta ielas atzarā, veicot virsmas apstrādi; 
1.2. Loka ielā, veicot virsmas apstrādi; 
1.3. Haralda ielā, veicot virsmas apstrādi; 
1.4. Peldu ielā, veicot virsmas apstrādi un apgaismojuma remonta darbus; 
1.5. pieraucamajā ceļā no Miera ielas uz Mazajiem kapiem, veicot virsmas apstrādi; 
1.6. Ievu ielā, veicot brauktuves atjaunošanas darbus; 
1.7. Sīļu ielā, veicot brauktuves atjaunošanas darbus; 
1.8. Jaundārzu ielā, veicot brauktuves atjaunošanas darbus; 
1.9. Cerību ielā, veicot apgaismojuma remonta darbus; 
1.10. Ozolu ielā, veicot apgaismojuma remonta darbus; 
1.11. Ezermalas ielā, veicot apgaismojuma remonta darbus; 
1.12. Robežu ielā, veicot apgaismojuma remonta darbus. 

2. Remontdarbus realizēt 2015.gada budžetā šim mērķim paredzētajā apjomā. 
 

 
  Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.415 
 

Par darījumu ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi izskatīšanu 
 

Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1 panta pirmo un 
otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

 
Uzdot Alūksnes novada pašvaldības Zemes komisijai veikt ar lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzību, tajā skaitā izskatīt personu 
iesniegumus un pieņemt lēmumus par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes iegūšanai īpašumā. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.416 
 

Par amatpersonu, kas realizē dzīvesvietas deklarēšanas iestādes funkcijas  
Alūksnes novada pašvaldībā, iecelšanu 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Pārejas 
noteikumu 1.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7.panta pirmo daļu, 
 

1. Iecelt par amatpersonu, kas realizē dzīvesvietas deklarēšanas iestādes funkcijas:  
1.1. Annas pagasta pārvaldē – lietvedi Skaidrīti LĪDACIŅU, personas kods [..].  

2. Pārtraukt dzīvesvietas deklarēšanas iestādes funkciju realizēšanu:  
2.1. Anitai ROMEREI, personas kods [..], Annas pagasta pārvaldē. 

 
Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.417 
 

Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas 
“Medību koordinācijas komisija” locekļu sastāvā  

 
          Ņemot vērā Guntara SNIEDZĀNA 04.11.2014. iesniegumu (reģistrēts Alūksnes 
novada pašvaldībā ar Nr.ANP/1-23/14/1368) par viņa atbrīvošanu no darba Alūksnes novada 
pašvaldībā, pamatojoties uz Medību likuma 29.panta septītās daļas 5.pantu, Ministru kabineta   
2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto 
zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2.punktu, likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un 61.pantu, 
 
1. Atbrīvot Guntaru SNIEDZĀNU, personas kods [..], no pienākumu pildīšanas Alūksnes 

novada Medību koordinācijas komisijā. 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 
 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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Alūksnē 

2014.gada 27.novembrī                          sēdes protokols Nr.21, 14.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.418 
 

Par Alūksnes novada domes 25.09.2014. lēmuma Nr.342 
atzīšanu par spēkā neesošu 

 
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 21.10.2014. vēstuli 

Nr.18-6/9535 „Par saistošajiem noteikumiem”, reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 
21.10.2014. ar Nr.ANP/1-2/14/3727, 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, 
 
atzīt par spēkā neesošu Alūksnes novada domes 25.09.2014. lēmumu Nr.342 „Par 

saistošo noteikumu Nr.21/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.44/2013 „Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju 
uzturēšanas noteikumi” izdošanu” (sēdes protokols Nr.17, 13.punkts) no tā pieņemšanas 
dienas. 
 
 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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Alūksnē 

2014.gada 27.novembrī                          sēdes protokols Nr.21, 15.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.419 
 

Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.  Rīcības plāna aktualizēšanu 
un Investīciju plāna izstrādi 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 22.pantu, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 15. ,16., 72., un 
73.punktu, saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto 
Informatīvo ziņojumu “Par pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas 
principiem Eiropas Savienības fondos 2014.-2020.gadam” (pieņemts zināšanai Ministru 
kabineta 23.09.2014. sēdē (protokols Nr.50, 47.paragrāfs) un Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas 30.10.2014. vēstuli Nr.13.18-1e/9815 “Par pašvaldību attīstības 
programmu aktualizēšanu kontekstā ar Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gadam atbalstu”, 
reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 31.10.2014. ar Nr.ANP/1-2/14/3856, 

1. Uzsākt Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. (turpmāk tekstā – 
attīstības programma) Rīcības plāna aktualizēšanu un  Investīciju plāna 2015. – 
2017.gadam izstrādi. 

2. Noteikt Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāju Aritu PRIŽAVOITI kā atbildīgo 
personu  par attīstības programmas Rīcības plāna aktualizēšanu un Investīciju 
plāna 2015.-2017. gadam izstādi. 

 
Domes priekšsēdētājs                      A.DUKULIS 
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Alūksnē 

2014.gada 27.novembrī                          sēdes protokols Nr.21, 16.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.420 
 

Par projektu ,,Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Annas, Alsviķu, Zeltiņu, 
Mārkalnes un Pededzes pagastos” 

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

pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumiem Nr.1145 „Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma 
„Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai” 15.4.2.punktu, 
 

1. Iesniegt projekta ,,Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Annas, Alsviķu, Zeltiņu, 
Mārkalnes un Pededzes pagastos”  (turpmāk tekstā – projekts) iesniegumu Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības 
uzlabošana” aktivitātei „Jaunaudžu kopšana”. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 2481,70 EUR (divi tūkstoši četri simti 
astoņdesmit viens euro un 70 centi) apmērā. 

3. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 992,68 EUR (deviņi simti 
deviņdesmit divi euro un 68 centi) apmērā. 

4. Atļaut uzsākt meža kopšanas darbu īstenošanu pirms projekta apstiprināšanas, 
nodrošinot projekta priekšfinansēšanu no Alūksnes novada pašvaldības 2014.gada 
budžeta līdzekļiem. 

5. Noteikt par projekta atbildīgo personu pašvaldības aģentūras „SPODRA” mežzini Āri 
KREICI. 

 
Domes priekšsēdētājs                      A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.421 
 

Par saistošo noteikumu Nr.24/2014 
„Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu 

labiekārtošanai”” izdošanu  
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 5.punktu,  

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.24/2014 „Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” un to paskaidrojuma rakstu. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/04.12/Saistosie_noteikumi_daudzdzivoklu_maju.pdf
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/04.12/Saistosie_noteikumi_daudzdzivoklu_maju.pdf
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2014.gada 27.novembrī                          sēdes protokols Nr.21, 18.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.422 
 

Par saistošo noteikumu Nr.25/2014  
„Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos 
Nr.47/2013 „Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem 

sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”” izdošanu  
 

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.25/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 
2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.47/2013 „Alūksnes novada pašvaldības 
naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”” 
un to paskaidrojuma rakstu. 
 
Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/04.12/Saistosie_noteikumi_naudas_balva_kultura_sports.pdf
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/04.12/Saistosie_noteikumi_naudas_balva_kultura_sports.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.423 
 

Par saistošo noteikumu Nr.26/2014 ,,Par grozījumiem Alūksnes novada domes 
2013.gada 31.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.2/2013 ,,Par ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs” izdošanu 
 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 11.punktu, 
 

Apstiprināt Alūksnes novada domes saistošos noteikumus Nr.26/2014 ,,Par 
grozījumiem Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra  saistošajos noteikumos 
Nr.2/2013 ,,Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības 
iestādēs”   un to paskaidrojuma rakstu. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
 

 
  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/04.12/Saistosie_noteikumi_skolenu_edinasana.pdf
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/04.12/Saistosie_noteikumi_skolenu_edinasana.pdf


 
Lēmums satur ierobežotas  

pieejamības informāciju (personas kodu) 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.424 
 

Par atbalsta piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā 
 

Ņemot vērā Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas iesniegumu, saņemts 
Alūksnes novada pašvaldībā 23.10.2014., reģistrēts ar Nr.ANP1-42/14/3761, pamatojoties uz 
Alūksnes novada domes 30.01.2014. noteikumu Nr.2/2014 „Par atbalstu Alūksnes novada 
pašvaldības amatierkolektīviem, komandām, individuālajiem dalībniekiem, sportistiem par 
izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā” 11.9., 14.punktu: 

 
1. Piešķirt naudas balvu 180,00 EUR (viens simts astoņdesmit euro) Regīnai RUDZĪTEI, 
personas kods [..], par izcīnīto 1. vietu Latvijas jaunatnes čempionātā vasaras biatlonā 
Priekuļos, 2. un 3.vietu Latvijas čempionātā vasaras biatlonā Madonā, kā arī 3.vietu Latvijas 
jaunatnes čempionātā krosā Carnikavā. 
 
2. Piešķirt naudas balvu 120,00 EUR (viens simts divdesmit euro) Vladislavam 
ŅEDAIVODINAM, personas kods [..], par izcīnīto 1. un 2.vietu Latvijas jaunatnes 
čempionātā vasaras biatlonā Madonā. 
 
3. Piešķirt naudas balvu 170,00 EUR (viens simts septiņdesmit euro) Ingum DEKSNIM, 
personas kods [..], par izcīnīto 1. un 2.vietu Latvijas jaunatnes čempionātā vasaras biatlonā 
Madonā un 2.vietu Latvijas jaunatnes čempionātā vasaras biatlonā Priekuļos.  
 
 
Domes priekšsēdētājs                     A.DUKULIS 
  



Lēmums satur ierobežotas  
pieejamības informāciju (personas kodu) 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.425 
 

Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem kinoloģijā 
 

Ņemot vērā biedrības “Remis” priekšsēdētāja Agra NAGĻA 24.10.2014. iesniegumu, 
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 24.10.2014. ar Nr.ANP/1-41/14/3770 un, 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” 11.5.1. apakšpunktu un 14. punktu, 

 
1. Piešķirt naudas balvu 100,00 EUR (viens simts euro) Marikai MAGAZIŅAI, 

personas kods [..], par augstiem sasniegumiem 2014.gada Latvijas čempionātā 
kinoloģijā. 

2. Piešķirt naudas balvu 100,00 EUR (viens simts euro) Raivim PODREZOVAM, 
personas kods [..], par augstiem sasniegumiem 2014.gada Latvijas čempionātā 
kinoloģijā. 
 

 
 
Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS  
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.426 
 

Par grozījumiem Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” nolikumā 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”’ 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības 
likuma 22.panta pirmo daļu, Alūksnes novada pašvaldības nolikuma 22.34.punktu,  

 
Izdarīt Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” nolikumā, apstiprināts ar 

Alūksnes novada domes 15.10.2009. lēmumu Nr.278 „Par Alūksnes  pirmsskolas izglītības 
iestādi „Pienenīte”” (protokols Nr.10, 36.punkts), šādus grozījumus: 
 

1. papildināt 2.punktu aiz vārdiem „zīmogs ar” ar vārdiem „Alūksnes novada ģerboni 
un”; 

 
2. aizstāt 4.punktā vārdus „valsts mazā ģerboņa attēlu” ar vārdiem „Alūksnes novada 

ģerboņa attēlu”; 
 

3. aizstāt 9.punktā vārdu „programma” ar vārdu „programmas”; 
 

4. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā: 
„10. IESTĀDE piedāvā un īsteno: 
10.1. vispārējās pirmsskolas izglītības programmu: programmas kods 01011111; 
10.2. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas 
traucējumiem: programmas kods 01015511”; 

 
5. svītrot 34.1 punktu; 

 
6. aizstāt 44.punktā vārdus „Finanšu nodaļa” ar vārdu „Grāmatvedība”. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.427 
 

Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.423 
„Par Alūksnes novada pašvaldības sporta zālēs, laukumos un citās sporta būvēs 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem” 
 

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

 
1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.423 „Par Alūksnes 

novada pašvaldības sporta zālēs, laukumos un citās sporta būvēs sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem” un turpmāk izteikt šī lēmuma 1.1 punktu šādā redakcijā: 
 „1.1  Noteikt atvieglojumu – daļēju maksu par sporta zāļu izmantošanu sporta aktivitātēm 
50% apmērā no noteiktās maksas, Alūksnes novada teritorijā reģistrētām sporta 
biedrībām un nodibinājumiem, kā arī Alūksnes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem (ja 
sporta zāles izmantošanas mērķis nav saimnieciskā darbība)”. 

2.    Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī. 
 

Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.428 
 

Par maksas noteikšanu sociālās aprūpes pakalpojumam dzīvesvietā  
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” 
apakšpunktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzība likuma 8.panta pirmo daļu, 
Pievienotās vērtības nodokļa 52.panta pirmās daļas 9.punktu, Ministru kabineta 27.05.2003. 
noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība 
un kārtība, kādā pakalpojuma maksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu, Alūksnes 
novada domes 21.01.2010. saistošo noteikumu Nr.5/2010 „Par sociālajiem pakalpojumiem 
Alūksnes novada pašvaldībā” 4.2.punktu: 
 
1. Noteikt maksu par Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienības „Birojs „Aprūpe 

mājās”” sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā (turpmāk – Pakalpojums) 4,34 EUR 
stundā.  

2. Noteikt maksu par Pakalpojumu 0,65 EUR stundā, ja aprūpējamās personas vidējie 
ienākumi (vecuma pensija; piemaksa pie pensijas; valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts; 
pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana; pabalsts transporta 
izdevumu kompensācijai) mēnesī nepārsniedz summu, kas aprēķināta, reizinot koeficientu 
1,2  ar valstī noteikto minimālo mēnešalgu. 

3. Noteikt, ka līdzekļi, kas pēc Pakalpojuma sniegšanas paliek aprūpējamās personas  
ģimenes rīcībā, nedrīkst būt mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot valstī noteikto 
minimālo algu ar šādu koeficientu: 
3.1. par pirmo aprūpējamo personu – 0,75;  
3.2. par katru nākamo ģimenes locekli – 0,5. 

4. Apstiprināt Pakalpojuma apjomu saskaņā ar pielikumu (uz 1 lapas). 
5. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī. 
 
Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
 
  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/04.12/PIELIKUMS_pakalpojums_aprupe_majas.pdf
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LĒMUMS Nr.429 
 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  
fotoalbuma iegādei 

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

pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un 30.pantu, 
 
1. Atbalstīt prezentācijas materiālu – vismaz 30 (trīsdesmit) fotoalbumu un tajos izmantoto 

Alūksnes novada fotogrāfiju iegādi, izdalot no Alūksnes novada pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem finansējumu 2000,00 EUR (divi 
tūkstošu euro) apmērā. 

 
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 082904 valdības funkciju kodu – Sabiedrisko attiecību 

pasākumi. 
 

3. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt līgumu. 
 

  
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.430 
 

Par līdzekļu piešķiršanu tehniskās dokumentācijas izstrādei 
 
 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas 10.11.2014. 
iesniegumu “Par papildus finansējuma piešķiršanu tehniskās dokumentācijas izstrādei”, kas 
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 10.11.2014. ar Nr.ANP/1-47/14/3967,  

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 19.11.2014. lēmumu (sēdes 
protokols Nr.14, 10.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu 
un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, 
 

1. Piešķirt finansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādei 20000,00 EUR (divdesmit 
tūkstošu euro) apmērā. 
 

2. Finansējumu nodrošināt veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 
2014.gadam apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda 01721 
„Procentu maksājumi” uz valdības funkcijas kodu 049005 „Projektu sagatavošanas un 
ieviešanas pasākumi” par lēmuma 1.punktā minēto summu. 

 
 
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.431 
 

Par transportlīdzekļa nodošanu un iegādi 
 

Izskatot  Sociālā dienesta 27.10.2014. iesniegumu Nr.NSD/1-7/14/516 „Par transportu 
mobilās aprūpes vienībām”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 27.10.2014. ar 
Nr.ANP/1-42/14/3804, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 19.11.2014. lēmumu (sēdes 
protokols Nr.14, 11.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu 
un otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu,  
 

1. Nodot Alūksnes novada pašvaldības transportlīdzekli TOYOTA AVENSIS ar valsts 
numuru GS 6175 Alūksnes novada Sociālajam dienestam līdz 31.12.2014 vai pēc 
jauna vieglā pasažieru transportlīdzekļa iegādes. 

2. Noteikt, ka ar transportlīdzekļa TOYOTA AVENSIS ar valsts numuru GS 6175 
nodošanas brīdī visi izdevumi, kas saistīti ar tā uzturēšanu, tiek segti no Alūksnes 
novada Sociālā dienesta apstiprinātā budžeta līdzekļiem. 

3. Atļaut Alūksnes novada pašvaldībai iegādāties jaunu vieglo pasažieru 
transportlīdzekli, papildus finansējumu piešķirot pēc iepirkuma veikšanas. 

 
 
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.432 
 

Par līdzekļu piešķiršanu zivju mazuļu iegādei 
 
 Izskatot pašvaldības aģentūras “ALJA” 27.10.2014. iesniegumu Nr.ALJA/1-7/14/50, 
kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 27.10.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/3790,  

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 19.11.2014. lēmumu (sēdes 
protokols Nr.14, 12.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu 
un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, 
 

1. Piešķirt finansējumu 3388,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit astoņu euro) 
apmērā vienvasaras zandartu mazuļu iegādei un ielaišanai Alūksnes ezerā. 
 

2. Finansējumu nodrošināt veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 
2014.gadam apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda 01721 
„Procentu maksājumi” uz valdības funkcijas kodu 06209 „Zivju fonda projekti zivju 
pavairošanai Alūksnes ezerā” par lēmuma 1.punktā minēto summu. 

 
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.433 
 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  
pašvaldības aģentūrai “ALJA” 

  
Izskatot pašvaldības aģentūras “ALJA” 12.11.2014. iesniegumu Nr.ALJA/1-7/14/51 

“Par līdzekļu piešķiršanu un budžeta grozījumiem 2014.gada budžetā”, kas reģistrēts 
Alūksnes novada pašvaldībā 12.11.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/4027, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 19.11.2014. lēmumu (sēdes 
protokols Nr.14, 16.punkts),  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un 30.pantu, 
 
1. Izdalīt no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem finansējumu pašvaldības 

aģentūras “ALJA” ieņēmumu neizpildes segšanai 3372,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti 
septiņdesmit divu euro) apmērā. 
 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 06202 valdības funkciju kodu – Pašvaldības aģentūra 
“ALJA”. 

  
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.434 
 

Par līdzekļu piešķiršanu tautas tērpu papildināšanai 
 

 Izskatot Mālupes pagasta pārvaldes 10.10.2014. iesniegumu Nr.MLPP/1-5/14/66 “Par 
papildus finansējuma piešķiršanu”,  kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 10.10.2014. ar 
Nr.ANP/1-33/14/3594,  

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 19.11.2014. lēmumu (sēdes 
protokols Nr.14, 13.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, 
 

1. Piešķirt Mālupes pagasta pārvaldei līdzekļus Mālupes saieta nama deju kolektīva 
tautas tērpu papildināšanai 1100,00 EUR (viens tūkstotis viens simts euro) apmērā. 
 

2. Finansējumu nodrošināt veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 
2014.gadam apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda 01721 
„Procentu maksājumi” uz valdības funkcijas kodu 082310 „Mālupes saieta nams” par 
lēmuma 1.punktā minēto summu. 

 
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.435 
 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem  
Mārkalnes pagasta pārvaldei 

 
Izskatot Mārkalnes pagasta pārvaldes 12.11.2014. iesniegumu Nr.MRPP/1-5/14/135 

“Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem”, kas reģistrēts 
Alūksnes novada pašvaldībā 12.11.2014. ar Nr.ANP/1-33/14/4033,  

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 19.11.2014. lēmumu (sēdes 
protokols Nr.14, 14.punkts),  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2. un 17.punktu,  likuma „Par pašvaldību 
budžetiem” 30.pantu un 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 9460,00 EUR 
(deviņi tūkstoši četri simti sešdesmit euro) apmērā Mārkalnes pagasta kanalizācijas 
ierīkošanai Mārkalnes pagastmājai. 

 
2.  Minētos izdevumus attiecināt uz 06111 valdības funkciju kodu – Mārkalnes komunālā 

saimniecība. 
 
 
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.436 
 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem  
Pededzes pagasta pārvaldei 

 
Izskatot Pededzes pagasta pārvaldes 12.11.2014. iesniegumu Nr.PPP/1-5/14/121 “Par 

līdzekļu izdalīšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.11.2014. ar Nr.ANP/1-
33/14/4026,  

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 19.11.2014. lēmumu (sēdes 
protokols Nr.14, 15.punkts),  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2. un 17.punktu,  likuma „Par pašvaldību 
budžetiem” 30.pantu un 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 2538,00 EUR 
(divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit astoņu euro) apmērā Pededzes pagasta pārvaldei 
malkas šķūņa remontdarbiem. 

 
2.  Minētos izdevumus attiecināt uz 06112 valdības funkciju kodu – Pededzes komunālā 

saimniecība. 
 
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.437 
 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem sporta 
pasākuma rīkošanai 

  
Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas 13.11.2014. 

iesniegumu “Par autoralliju “Alūksne 2015””, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
13.11.2014. ar Nr.ANP/1-47/14/4040, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 19.11.2014. lēmumu (sēdes 
protokols N.14, 17.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un 
30.pantu un Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 5.punktu, 
 

1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem finansējumu 7293,00EUR (septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit trīs 
euro) apmērā sporta pasākuma – autorallijs “Alūksne 2015” rīkošanai. 
 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 081001 valdības funkciju kodu – Alūksnes novada 
sporta pasākumi.  

 
  
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.438 
 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem jauniešu 
biznesa ideju konkursa īstenošanai 

 
Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas 19.11.2014. 

iesniegumu “Par papildus finansējuma piešķiršanu jauniešu biznesa ideju konkursa 
īstenošanai”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 19.11.2014. ar Nr.ANP/1-47/14/4084, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.punktu, 15.panta pirmās daļas 
10.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro 
daļu un 30.pantu, 
 

1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem papildus finansējumu 2397,00EUR (divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit 
septiņu euro) apmērā jauniešu biznesa ideju konkursa īstenošanai. 
 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 049003 valdības funkciju kodu – projektu konkurss 
“Jauniešu biznesa ideju konkurss” .  

 
  
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.439 
 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem starptautiskās 
izstādes “BAU 2015” apmeklējumam 

 
Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas 

uzņēmējdarbības atbalsta speciālista 19.11.2014. iesniegumu “Par finansējuma piešķiršanu 
uzņēmēju braucienam uz starptautisku izstādi Minhenē”, kas reģistrēts Alūksnes novada 
pašvaldībā 19.11.2014. ar Nr.ANP/1-47/14/4085, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.punktu, 15.panta pirmās daļas 
10.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro 
daļu un 30.pantu, 
 

1. Atbalstīt Alūksnes novada pašvaldības delegācijas pieredzes apmaiņas braucienu uz  
starptautisko izstādi “BAU 2015” Minhenē, Vācijā, kas notiks laikā no 2015.gada  
19.janvāra līdz 24.janvārim. 
 

2. Noteikt, ka Alūksnes novada pašvaldības delegāciju veido Alūksnes novada 
pašvaldības pārstāvji un Alūksnes novada administratīvās teritorijas uzņēmēji un tās 
lielums nepārsniedz 20 (divdesmit) personas. 
 

3. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem finansējumu 11000,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro) apmērā. 
 

4. Minētos izdevumus attiecināt uz 049009 valdības funkciju kodu – Uzņēmējdarbības 
atbalsta pasākumi.  

 
  
Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.440 
 

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.441 
 

Par saistošo noteikumu Nr.27/2014 
„Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”” izdošanu 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu un 46. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, 

 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.27/2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības 
budžetu 2014.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu. 
 
 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
  
  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/04.12/04.12.zip
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/04.12/04.12.zip


lēmums satur ierobežotas pieejamības 
informāciju (personas kodi, reģistrācijas numuri) 
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LĒMUMS Nr.442 
 

LĒMUMS IZSKATĪTS SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ 
 
 
 


