
 
 

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 6.maijā                            ārkārtas sēdes protokols Nr.9, 1.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.169 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.02.2014. lēmumā Nr.72 „Par projektu 
„Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālupes pamatskolas sporta zāles 

ēkā”” 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 3. un 5.punktu, 
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu un Ministru kabineta 
14.08.2012. noteikumiem Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu 
atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 
nolikums”, 
 

izdarīt Alūksnes novada domes 27.02.2014. lēmumā Nr.72 „Par projektu „Kompleksi 
risinājumi gāzu emisiju samazināšanai  Mālupes pamatskolas sporta zāles ēkā””, protokols 
Nr.4, 28.punkts, šādus grozījumus: 
 

Izteikt lēmuma 3. un 4.punktu šādā redakcijā: 
„3. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 132940,59 EUR (viens simts trīsdesmit divi 
tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro un 59 centi), no kurām plānotās attiecināmās izmaksas ir 
132940,59 EUR (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro un 59 centi), 
tajā skaitā plānotais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums 62482,06 EUR 
(sešdesmit divi tūkstoši četri simti astoņdesmit divi euro un 6 centi) un pašvaldības 
finansējums 70458,53 EUR (septiņdesmit tūkstoši četri simti piecdesmit astoņi euro un 53 
centi). 
4. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projektā (Valsts kases aizdevuma veidā) līdz 
70458,53 EUR (septiņdesmit tūkstoši četri simti piecdesmit astoņi euro un 53 centi) apmērā 
no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.” 

 
 

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 6.maijā                            ārkārtas sēdes protokols Nr.9, 2.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.170 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.02.2014. lēmumā Nr.73 „Par projektu 
„Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības 

iestādē „Pūcīte””” 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 3. un 5.punktu, 
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu un Ministru kabineta 
14.08.2012. noteikumiem Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu 
atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 
nolikums”, 
 

izdarīt Alūksnes novada domes 27.02.2014. lēmumā Nr.73 „Par projektu „Kompleksi 
risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pūcīte”””, 
sēdes protokols Nr.4, 29.punkts, šādus grozījumus: 
 
 

Izteikt lēmuma 3. un 4.punktu šādā redakcijā: 
„ 3. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 114640,73 EUR (viens simts četrpadsmit tūkstoši 
seši simti četrdesmit euro un 73 centi), no kurām plānotās attiecināmās izmaksas ir 
114640,73 EUR (viens simts četrpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit euro un 73 centi), tajā 
skaitā plānotais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums 94005,39 EUR 
(deviņdesmit četri tūkstoši pieci euro un 39 centi) un pašvaldības finansējums 20635,34 EUR 
(divdesmit tūkstoši seši simti trīsdesmit pieci euro un 34 centi). 
4. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projektā (Valsts kases aizdevuma veidā) līdz 
20635,34 EUR (divdesmit tūkstoši seši simti trīsdesmit pieci euro un 34 centi) apmērā no 
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.” 
 
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 6.maijā                            ārkārtas sēdes protokols Nr.9, 3.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.171 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.02.2014. lēmumā Nr.74 „Par projektu 
„Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Alsviķu pirmsskolas izglītības 

iestādē „Saulīte””” 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 3. un 5.punktu, 
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu un Ministru kabineta 
14.08.2012. noteikumiem Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu 
atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 
nolikums”, 
 

izdarīt Alūksnes novada domes 27.02.2014. lēmumā Nr.74 „Par projektu „Kompleksi 
risinājumi gāzu emisiju samazināšanai  Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”””, 
sēdes protokols Nr.4, 30.punkts, šādus grozījumus: 
 

Izteikt lēmuma 3. un 4.punktu šādā redakcijā: 
„ 3. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 111773,37 EUR (viens simts vienpadsmit tūkstoši 
septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 37centi), no kurām plānotās attiecināmās izmaksas ir 
111773,37 EUR (viens simts vienpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 

37centi), tajā skaitā plānotais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums 
59239,87  EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi euro  un 87 centi) un  
pašvaldības finansējums 52533,50 EUR (piecdesmit divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs 
euro un 50 centi). 
4. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projektā (Valsts kases aizdevuma veidā) līdz 
52533,50 EUR (piecdesmit divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs euro un 50 centi) apmērā 
no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.” 

 
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 6.maijā                            ārkārtas sēdes protokols Nr.9, 4.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.172 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.02.2014. lēmumā Nr.75 „Par projektu 
„Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Malienas pirmsskolas izglītības 

iestādē „Mazputniņš””” 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 3. un 5.punktu, 
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu un Ministru kabineta 
14.08.2012. noteikumiem Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu 
atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 
nolikums”, 
 

izdarīt Alūksnes novada domes 27.02.2014. lēmumā Nr.75 „Par projektu „Kompleksi 
risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Malienas pirmsskolas izglītības iestādē 
„Mazputniņš”””, sēdes protokols Nr.4, 31.punkts, šādus grozījumus: 
 

Izteikt lēmuma 3. un 4.punktu šādā redakcijā: 
„3. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 144810,51 EUR (viens simts četrdesmit četri 
tūkstoši astoņi simti desmit euro un 51cents), tajā skaitā: 

3.1. plānotās attiecināmās izmaksas 138750,49 EUR (viens simts trīsdesmit astoņi 
tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro un 49 centi), no tām: 

3.1.1. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums 69375,23 EUR 
(sešdesmit deviņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci euro un 23 centi); 
3.1.2. pašvaldības finansējums 69375,26 EUR (sešdesmit deviņi tūkstoši trīs 
simti septiņdesmit pieci euro un 23 centi). 

3.2. plānotās neattiecināmas izmaksas (pašvaldības finansējums) 6060,02 EUR (seši 
tūkstoši sešdesmit euro un 2 centi). 

4. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projektā (Valsts kases aizdevuma veidā) līdz 
75 435,28 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši četri simti trīsdesmit pieci euro un 28 centi) no 
projekta kopējām izmaksām.” 

 
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 6.maijā                            ārkārtas sēdes protokols Nr.9, 5.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.173 
 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  
„Upeslīči”,  Jaunannas  pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

3658 002 0010 
 

Izskatot SIA „ALŪKSNES PROJEKTI” 22.04.2014. iesniegumu, ar lūgumu Alūksnes 
novada domei apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Elitas ZĀLĪTES izstrādāto zemes 
ierīcības projektu zemes īpašumam „Upeslīči”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra 
numurs 3658 002 0010,  kas saņemts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 23.04.2014. un 
reģistrēts ar Nr.ANP/1-40/14/1450, Alūksnes novada dome konstatē, ka: 

 
 Alūksnes novada pašvaldība ir  saņēmusi nekustamā īpašuma „Upeslīči”, Jaunannas 
pagastā, Alūksnes novadā īpašnieka XX, personas kods XXXXXXXXXXX, deklarētā 
dzīvesvieta XX, Alūksnes novads, 25.07.2013. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada 
pašvaldības kancelejā 25.07.2013. ar Nr.ANP/1−25/13/859, ar lūgumu atļaut izstrādāt  zemes 
ierīcības projektu un izsniegt nosacījumus tā izstrādei.  Alūksnes novada pašvaldības zemes 
komisijas 09.08.2013. lēmumā Nr.ZK/1-8.11/13/137 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi 
nekustamā īpašuma „Upeslīči”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3658 001 
0015, sadalei” noteikts, ka zemes vienības sadalei nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 
projektu. 

Zemes ierīcības projektu izstrādāja sertificēta zemes ierīkotāja Elita ZĀLĪTE. 
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 
5.punktā apstiprināto Jaunannas pagasta  teritorijas plānojumu,  

 
1.  Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas (sertifikāta Nr.AA000000067) Elitas 



ZĀLĪTES izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 
„Upeslīči”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3658 002 
0010. 

2. Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3658 001 0007, „Upeslīči”, 
Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā sadali: 

2.1. atdalot apbūvētu zemes gabalu Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 
grafisko pielikumu) 13,7 ha platībā, veidojot jaunu īpašumu  un piešķirot 
nosaukumu „Upeslīči”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads;  
2.2. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības 
projekta grafisko pielikumu) 13,7 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā    darbība ir lauksaimniecība (kods 
0101). Uz zemes gabala esošām ēkām saglabāt adresi „Upeslīči”, Jaunannas 
pagasts, Alūksnes novads, LV - 4340; 
2.3. īpašumam, ar kadastra numuru 3658 002 0010, un nosaukumu „Upeslīči”, 
Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, ar tajā paliekošo projektēto zemes gabalu  
Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) 17,3 ha platībā, 
mainīt nosaukumu uz „Niedrītes”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads.  
2.4. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības 
projekta grafisko pielikumu) 17,3 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 
0101);  
2.5. no īpašuma,  kadastra numurs 3658 002 0010, nosaukums „Niedrītes”, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, atdalīt zemes vienību, ar kadastra 
apzīmējumu 3658 001 0009, 4,8 ha platībā un pievienot īpašumam „Upeslīči”, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads; 
2.6. 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 

  



 
 

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 6.maijā                            ārkārtas sēdes protokols Nr.9, 6.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.174 
 

Par Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu 
 
     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par 
budžetu un finanšu vadību” 30.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra 
noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, 
 
     Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada konsolidēto pārskatu. 
 
Pielikumā: Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētais pārskats uz 165 lp. 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                  A.DUKULIS 
 

  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/08.05/Parskats.pdf


 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 
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Alūksnē 

2014.gada 6.maijā                            ārkārtas sēdes protokols Nr.9, 7.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.175 
 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu” 

 
 

 
  



 
 

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 6.maijā                            ārkārtas sēdes protokols Nr.9, 8.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.176 
 

Par Alūksnes novada domes 2014.gada 27.marta saistošo noteikumu Nr.8/2014  
„Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas 

uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi” precizēšanu 
 
 
 Ņemot vērā nepieciešamību Alūksnes novada domes 2014.gada 27.marta saistošajiem 
noteikumiem Nr.8/2014 „Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un 
piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi” pievienot šo noteikumu 
3.punktā noteikto pielikumu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 
 
precizēt Alūksnes novada domes 2014.gada 27.marta saistošos noteikumus Nr.8/2014 

„Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas 
uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                      A.DUKULIS 
 
 

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/08.05/Saistosie_ezers.pdf
http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/08.05/Saistosie_ezers.pdf

