
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 

2015.gada 29.janvārī                               sēdes protokols Nr.2, 1.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.4 
 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  

„Rūci”,  Jaunlaicenes  pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

[..] 

 

Izskatot SIA „ALŪKSNES PROJEKTI”, reģistrācijas Nr.44103064275, juridiskā 

adrese Pilsētas bulvāris 6A-7, Alūksne, Alūksnes novads,  16.01.2015. iesniegumu, ar lūgumu 

Alūksnes novada domei apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Elita ZĀLĪTE (sertifikāta 

Nr.AA000000067) izstrādāto zemes ierīcības projektu īpašumam „Rūci”, Jaunlaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..], kas saņemts Alūksnes novada pašvaldības 

kancelejā 16.01.2015. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-40/15/170, Alūksnes novada dome konstatē, 

ka: 

 Alūksnes novada pašvaldība ir  saņēmusi nekustamā īpašuma „Rūci”, Jaunlaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā īpašnieces Valijas SEPAS, personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta 

Meža iela 4A, Alūksne, Alūksnes novads, 12.08.2014. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldības kancelejā 13.08.2014. ar Nr.ANP/1−24/14/1064, ar lūgumu -atļaut 

izstrādāt  zemes ierīcības projektu zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], sadalei un 

izsniegt nosacījumus tā izstrādei.  Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 29.08.2014. 

lēmumā Nr.ZK/1-8.11/14/486 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma 

„Rūci”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra [..], sadalei” noteikts, ka zemes 

vienības sadalei nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

 Pirms zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanas, Valija SEPA īpašumu „Rūci”, 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā pārdod SIA „POLLSTOCK”, reģistrācijas Nr.[..], 

juridiskā adrese: Kalna iela 3, Kandava, Kandavas novads (īpašums reģistrēts Zemesgrāmatā). 

Savā 19.01.2015. iesniegumā SIA „POLLSTOCK”, kurš savā 17.09.2014 iesniegumā SIA 

„Alūksnes projekti” lūdz izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaņā ar iepriekš 29.08.2014. 

pieņemto zemes komisijas  lēmumu Nr.ZK/1-8.11/14/486 „Par zemes ierīcības projekta 

izstrādi nekustamā īpašuma „Rūci”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra [..], 

sadalei”. Alūksnes novada pašvaldībā 19.01.2015. saņemts iesniegums, reģistrēts ar 

Nr.ANP/1-40/15/201, no zemes īpašnieka SIA „POLLSTOCK” ar lūgumu turpināt zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanas procesu atbilstoši iepriekš minētajam zemes komisijas 

lēmumam. 
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Zemes ierīcības projektu izstrādājusi sertificēta zemes ierīkotāja Elita  ZĀLĪTE (sertifikāta 

Nr.AA000000067). 

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 1.panta 

14.punktu un 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 4.punktā apstiprināto Jaunlaicenes pagasta  teritorijas plānojumu,  

 

1.  Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Elitas ZĀLĪTES (sertifikāta 

Nr.AA000000067) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Rūci”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..]. 

2.   Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], „Rūci”, Jaunlaicenes   

pagastā, Alūksnes novadā sadali: 

2.1. atdalot neapbūvētu zemes gabalu Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 

grafisko pielikumu) 23,2 ha platībā, veidojot jaunu īpašumu un piešķirot tam 

nosaukumu  „Roķi”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads;  

2.2. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības 

projekta grafisko pielikumu) 23,2 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā    darbība ir mežsaimniecība (kods 

0201);  

2.3. īpašumā ar nosaukumu „Rūci”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, 

paliekošajam projektētajam zemes gabalam  Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības 

projekta grafisko pielikumu) 3,1 ha platībā noteikt  nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). Uz zemes gabala esošām ēkām saglabāt adresi 

„Rūci”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV - 4336; 

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 
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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 

2015.gada 29.janvārī                               sēdes protokols Nr.2, 2.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.5 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  

„Smiltāji 1”,  Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..] 

 

Izskatot SIA „ALŪKSNES PROJEKTI”  16.01.2015. iesniegumu, ar lūgumu 

Alūksnes novada domei apstiprināt zemes ierīkotājas Elitas ZĀLĪTES (sertifikāta 

Nr.AA000000067) zemes īpašumam „Smiltāji 1”, Mālupes  pagastā, Alūksnes novadā, 

kadastra numurs [..], izstrādāto zemes ierīcības projektu, kas saņemts Alūksnes novada 

pašvaldības kancelejā 16.01.2015. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-40/14/170, Alūksnes novada 

dome konstatē, ka: 

Alūksnes novada pašvaldība ir  saņēmusi zemes īpašuma „Smiltāji 1”, Mālupes 

pagastā, Alūksnes novadā, īpašnieka Alūksnes rajona Mālupes pagasta M.Augstkalnieša 

zemnieku saimniecības „Kadiķi M.A.”, reģistrācijas Nr.[..], juridiskā adrese „Kadiķi”, 

Mālupes pagasts, Alūksnes novads, 13.03.2014. iesniegumu ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes 

ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Smiltāji 1”, atdalot no zemes vienības, ar 

kadastra apzīmējumu [..], apbūvētu zemesgabalu aptuveni 2,2 ha platībā un īpašumā „Smiltāji 

1” paliekošajam zemes gabalam mainot nosaukumu uz „Līkloči”, Mālupes pagasts, Alūksnes 

novads. Iesniegums saņemts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 13.03.2014. un reģistrēts 

ar Nr.ANP/1-40/14/880. 

Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 14.03.2014. lēmumā Nr.ZK/1-

8.11/14/298 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Smiltāji 1”, Mālupes 

pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs  [..], sadalei” noteikts, ka zemes vienības sadalei 

nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

Zemes ierīcības projektu izstrādājusi 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 1.panta 

14.punktu un 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 
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19.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas 

plānojumu” un to 9.punktā apstiprināto Mālupes pagasta  teritorijas plānojumu,  

 

1.  Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Elitas ZĀLĪTES (sertifikāta 

Nr.AA000000067) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Smiltāji 1”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..]. 

2. Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], „Smiltāji 1”, Mālupes 

pagastā, Alūksnes novadā sadali: 

2.1. atdalot apbūvētu zemes gabalu Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 

grafisko pielikumu) 2,2 ha platībā, veidojot jaunu īpašumu un piešķirot tam 

nosaukumu  „Smiltāji 1”, Mālupes pagasts, Alūksnes novads un uz zemes 

gabala esošajām ēkām saglabājot adresi „ Smiltāji 1”, Mālupes pagasts, 

Alūksnes novads, LV – 4358.  

2.2. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības 

projekta grafisko pielikumu) 2,2 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā    darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101); 

2.3. īpašumam ar kadastra numuru [..] un tajā paliekošajam zemesgabalam Nr.1 

(saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu)  mainīt nosaukumu 

uz  „Līkloči”, Mālupes pagasts, Alūksnes novads;  

2.4. noteikt projektētajam zemesgabalam Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības 

projekta grafisko pielikumu) 17,9 ha platībā  nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101);  

 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 
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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 

2015.gada 29.janvārī                               sēdes protokols Nr.2, 3.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.6 

 

Par dzīvojamās mājas „Viļņi”, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa 

īpašumam Nr.1 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  05.04.2000. 

izziņu Nr.195, 15.04.1994. Alūksnes rajona paju sabiedrības „Strautiņi” līgumu ar [..] par 

dzīvokļa Nr.1 „Viļņos”, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā pirkšanu un,  

ņemot vērā [..] 18.12.2014. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības 

kancelejā 18.12.2014. ar Nr.ANP/1-24/14/1475, 

 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības [..], personas kods [..], zemesgabala „Viļņi”, Strautiņos, 

Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.[..], pie dzīvokļa īpašuma 

Nr.1 piederošās kopīpašuma 575/11501 domājamās daļas. 

 

2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 575/11501 domājamo daļu 

nodošanu bez atlīdzības [..] īpašumā tiek noslēgta līdz 2015.gada 16.februārim. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                 A.DUKULIS 

  

www.al
uk

sn
e.l

v



 
 

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 

2015.gada 29.janvārī                               sēdes protokols Nr.2, 4.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.7 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības 

kadastra apzīmējumu [..] Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Izskatot Anda KAKTIŅA 05.01.2015. iesniegumu, kas 06.01.2015. saņemts Alūksnes 

novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr.ANP/1-24/15/8, pamatojoties uz likuma “Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 

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

1.punktu, 5.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, un,  

 ņemot vērā  Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta pārvaldes 08.01.2015. 

atzinumu Nr.ASPP/1-5/15/1, 

 

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldībai 

piekritīgu zemes starpgabalu  ar zemes vienības kadastra apzīmējumu [..] Annas 

pagastā, Alūksnes novadā.  

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi, 

zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 

starpgabalagabala atsavināšanas ierosinātājs Andis KAKTIŅŠ. Pēc zemesgabala 

atsavināšanas procesa pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt ierosinātāja zemes 

pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā, bet, ja zemesgabals tiek atsavināts citām 

personām, pēc rēķinu iesniegšanas, atmaksāt zemes starpgabala atsavināšanas  

izdevumus ierosinātājam.  

3. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē par brīvu cenu noteiktam personu lokam, 

Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes starpgabalu, Annas 

pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums [..]. 

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 
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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 

2015.gada 29.janvārī                               sēdes protokols Nr.2, 5.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.8 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

[..] Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Izskatot Ievas KAKTIŅAS pilnvarotās personas Anda KAKTIŅA 05.01.2015. 

iesniegumu, kas 06.01.2015. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā  un reģistrēts ar Nr.ANP/1-

24/15/7, pamatojoties uz  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās 

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

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

 

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldībai 

piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] Annas pagastā, Alūksnes 

novadā, par kuru Annas pagasta pārvalde 15.04.2009. noslēgusi zemes nomas 

līgumu ar Ievu KAKTIŅU, personas kods [..].  

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi,  

zemesgabala īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz 

zemesgabala atsavināšanas ierosinātāja Ieva KAKTIŅA. Pēc zemesgabala 

atsavināšanas procesa pabeigšanas, minētos izdevumus  ieskaitīt zemes pirkuma 

līgumā noteiktās cenas samaksā.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu [..], Annas pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot 

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

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir 

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

līgumu.  

4. Uzdot 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 
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LĒMUMS Nr.9 

 

Par grozījumiem 26.06.2014. lēmumā Nr.209 „Par Alūksnes novada pašvaldībai 

piederošās kustamās mantas atsavināšanu”    

 

Izskatot akciju sabiedrības „SIMONE”, reģistrācijas numurs 43203003117, 

09.12.2014. iesniegumu Nr.1-13/150, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

11.12.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/4385,  

 

izdarīt Alūksnes novada domes 26.06.2014. lēmumā Nr.209 „Par Alūksnes novada 

pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanu”, sēdes protokols Nr.11, 10.p., šādu 

grozījumu: 

 

izslēgt lēmuma 2.punktu. 

 

 
Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.10 

 

Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 

Izskatot Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas padotības iestādes „Nodrošinājuma 

valsts aģentūra” 2015.gada 10.janvāra iesniegumu Nr.17-8/279, kurā iesniedzējs lūdz nodot 

tam īpašumā bez atlīdzības pašvaldības kustamo mantu – elektroģeneratoru KDA16STA03, 

lai nodrošinātu ugunsdzēsēju depo Dzirnavu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā nepārtrauktu 

darbību ārkārtēju situāciju gadījumos, kad tiek pārtraukta elektroenerģijas padeve, 

Alūksnes novada pašvaldības dome konstatē, ka: 

Elektroģeneratoru KDA16STA03 2007.gada decembrī ir iegādājusies Alūksnes pilsētas 

dome, kuras saistību un tiesību pārņēmēja saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu un 2.pielikuma 8.punktu ir Alūksnes novada 

pašvaldība, un nodevusi bezatlīdzības lietošanā uz 3 (trīs) gadiem Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestam.  

2010.gada septembrī, noslēdzot Patapinājuma līgumu, elektroģeneratoru KDA16STA03 

Alūksnes novada pašvaldība nodevusi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam bez 

atlīdzības lietošanā vēl uz 5 gadiem ar mērķi pastiprināt un uzlabot šī dienesta darbu Alūksnes 

(un Apes) novadā.  

Elektroģeneratora KDA16STA03 patapinājums 2015.gada janvārī izbeigts pēc Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iniciatīvas, jo tā nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 5, 

Alūksnē, Alūksnes novadā apsaimniekošana ir nodota Iekšlietu Ministrijas padotības iestādes 

„Nodrošinājuma valsts aģentūra” kompetencē. 

Izvērtējot pašvaldības kustamās mantas – elektroģeneratora KDA16STA03 – atbilstību 

un nepieciešamību pašvaldības funkciju realizēšanai, Alūksnes novada pašvaldības dome, 

ņemot vērā tā individuālās īpašības un nolietojumu (bilances vērtība 2015.gada 1.janvāri 

1600,41 EUR), secina, ka elektroģeneratoru KDA16STA03 nav lietderīgi pārvietot uz kādu 

no pašvaldības īpašumiem, līdz ar ko tas atzīstams, kā neizmatojams pašvaldības funkciju 

realizēšanai. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta trešo daļu un 

43.pantu, 

 

Nodot Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijai īpašumā bez atlīdzības elektroģeneratoru 

KDA16STA03, kas izvietots Latvijas valsts – Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas 

personā – īpašumā esošajā ēku īpašumā  Dzirnavu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā ar mērķi 

www.al
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nodrošināt nepārtrauktu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbu un pakalpojumu 

sniegšanu Alūksnes novadā. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS  

 

 

 

  

www.al
uk

sn
e.l

v



 

 

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 

2015.gada 29.janvārī                               sēdes protokols Nr.2, 8.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.11 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm 

Ņemot vērā 2014.gadā pagastos veikto vizuālo satiksmes skaitīšanu uz Alūksnes 

novada pašvaldības autoceļiem, ko regulē 2005.gada 29.marta Ministru kabineta noteikumi 

Nr.209 „Autotransporta gada nobraukuma uzskaites kārtība”, ar mērķi aprēķināt 

transportlīdzekļu satiksmes intensitāti un attiecīgi noteikt pašvaldības autoceļu uzturēšanas 

klases, Valsts akciju sabiedrības „LATVIJAS VALSTS CEĻI” Vidzemes reģiona aprēķinātās 

vidējās transportlīdzekļu satiksmes intensitātes ceļos sarakstus, kas saņemti un reģistrēti 

Alūksnes novada pašvaldībā 12.01.2015. ar Nr.ANP/1-35/15/113,  pagastu pārvalžu sniegto 

informāciju par ceļiem, uz kuriem notiek regulāra pasažieru pārvadāšana ar autobusiem,  

 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi 

par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 

4.punkta 4.2.apakšpunktu, 

 

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības autoceļu sarakstus ar noteiktām ikdienas 

uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonām, saskaņā ar pielikumiem Nr.1, Nr.2 

un Nr.3 (uz 17 lapām). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 24.04.2014. lēmumu Nr.145 

„Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu saraksta ar noteiktām ikdienas 

uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonai apstiprināšanu” (sēdes protokols 

Nr.8, 7.p.). 
 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.12 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fondu  

 

Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 12.panta astoto daļu, Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.173 „Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173 „Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”,  

 

1. Izveidot Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fondu. 

2. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtību 

(pielikumā noteikumi uz 2 lapām). 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 21.01.2010. lēmumu Nr.18 

„Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda izveidošanu” (sēdes 

protokols Nr.1, 20.p.). 

 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.13 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

 Alūksnes novada pašvaldībā 2014.gada 19.decembrī saņemts un ar Nr.MRPP/1-

7/14/72 reģistrēts Justīnes KĻAVAS, deklarētā dzīvesvieta “Bērzulejas”-12, Mārkalne, 

Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu, 

sakarā ar mantojuma iegūšanu. 

Alūksnes novada dome konstatē: 

 Saskaņā ar 2014.gada 22.oktobra Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāra Baibas 

JAUNBĒRZIŅAS izdoto mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) 

reģistra Nr.2349 notariālo aktu grāmatā, Justīne KĻAVA apstiprināta mantojuma tiesībās uz 

2014.gada 13.janvārī mirušā Normunda KĻAVA visu atstāto mantojumu ar norādi, ka 

atbilstoši Civillikuma 705.pantam sludinājumā par mantojuma atklāšanos norādītajā termiņā 

nepieteiktās kreditoru prasības tiek dzēstas. Sludinājums par mantojuma atklāšanos un 

kreditoru pieteikšanos Latvijas Vēstnesī izsludināts 2014.gada 9.jūnijā. Mārkalnes pagasta 

pārvalde kreditora pretenziju nav pieteikusi. 

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.    

N.KĻAVA mantojums ir parādā pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli 

par 2009. - 2014. taksācijas gadiem 187,22 EUR, tajā skaitā nokavējuma nauda 62,68 EUR.  

 Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Civillikuma 705.pantu un likuma „Par 

nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu, 

1. Dzēst Normunda KĻAVA, personas kods [..], mantojumam, Alūksnes novada 

pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu līdz 

sludinājuma publicēšanas brīdim 2014.gada 9.jūnijam 174,47 EUR (viens simts 

septiņdesmit četri euro un 47 centi) apmērā, tajā skaitā 111,45 EUR pamatparāds 

un 63,02 EUR nokavējuma nauda. 

2. Publicēt pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv informāciju par nodokļu 

parādu dzēšanu. 

3. Lēmums stājas spēkā pēc tā publicēšanas.  

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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LĒMUMS Nr.14 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

 Saskaņā ar 2014.gada 22.oktobra Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāra Mārītes 

RATENIECES izdoto aktu par mantojuma lietas izbeigšanu, reģistrētu aktu un apliecinājumu 

reģistrā ar Nr.2635, par lietvedības izbeigšanu mantojuma lietā uz 2013.gada 1.oktobrī 

mirušās Metas PILTES atstāto mantojumu ar norādi, ka atbilstoši Civillikuma 705.pantam 

sludinājumā par mantojuma atklāšanos norādītajā termiņā nepieteiktās kreditoru prasības tiek 

dzēstas. 

Sludinājums par mantojuma atklāšanos un kreditoru pieteikšanos Latvijas Vēstnesī 

izsludināts 2014.gada 10.jūlijā. Kreditora pretenzija nav pieteikta. 

Mantinieki nav pieteikušies un mantojamā manta atzīstama par bezmantinieku mantu 

un saskaņā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt valstij.  

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.    

M.PILTES mantojums ir parādā pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli 

par 2012. - 2014. taksācijas gadiem 26,21 EUR, tajā skaitā nokavējuma nauda 4,99 EUR.   

 Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Civillikuma 705.panta otro daļu un 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu, 

 

1. Dzēst Metas PILTES, personas kods [..], mantojumam, Alūksnes novada 

pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu ar notariālā 

akta taisīšanas dienu – 2014.gada 22.oktobri, 26,21 EUR (divdesmit seši euro un 

21 centa) apmērā, tajā skaitā 21,22 EUR pamatparāds un 4,99 EUR nokavējuma 

nauda. 

2. Publicēt pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv informāciju par nodokļu 

parādu dzēšanu. 

3. Lēmums stājas spēkā pēc tā publicēšanas.  

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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LĒMUMS Nr.15 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plāna 2015.-

2019.gadam apstiprināšanu 

 

 

 Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu un Meža 

likuma 31.panta pirmo daļu, 

 

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plānu 2015.-

2019.gadam (ar pielikumiem uz 97 lapām). 
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LĒMUMS Nr.16 

 

Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.  aktualizēto Rīcības plānu un  

Investīciju plānu 2015.-2017.gadam 

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), 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 un Alūksnes 

novada domes 27.11.2014. lēmumu Nr.419 “Par Alūksnes novada attīstības programmas 

2011.-2017.Rīcības plāna aktualizēšanu un Investīciju plāna izstrādi”, 

1. Apstiprināt Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. (turpmāk tekstā – 

attīstības programma) aktualizēto Rīcības plānu 2015. -2017.gadam pielikumā uz 

15 lapām. 

2. Iekļaut 2017.gada attīstības programmas uzraudzības pārskata ziņojumā 

aktualizētā Rīcības plāna uzdevumu sasniegto rezultatīvo rādītāju apkopojumu. 

3. Apstiprināt attīstības programmas Investīciju plānu 2015.-2017.gadam pielikumā 

uz 33 lapām Investīciju plānu pēc nepieciešamības aktualizēt vismaz reizi gadā, 

ņemot vērā tā izpildes progresu un kārtējam gadam apstiprināto budžetu.  

4. Nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai attīstības 

programmas aktualizētos Rīcības plānu 2015.-2017.gadam un Investīciju plānu 

2015.-2017.gadam atzinuma saņemšanai.  

 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 

 

www.al
uk

sn
e.l

v

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/02.02/Rīcību%20plāns%202015.pdf
http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/02.02/Rīcību%20plāns%202015.pdf
http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/02.02/Investīciju%20plāns%202015.%20gala%20(1).pdf
http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2015/02.02/Investīciju%20plāns%202015.%20gala%20(1).pdf


 
 

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 

2015.gada 29.janvārī                             sēdes protokols Nr.2, 14.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.17 

 

Par Alūksnes novada domes 2014.gada 27.novembra saistošo noteikumu Nr.24/2014 

„Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu 

labiekārtošanai” precizēšanu 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 18.12.2014. atzinumu 

Nr.18-6/11211 „Par saistošajiem noteikumiem”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 18.12.2014. ar Nr.ANP/1-2/14/4542,  

 

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

 

Precizēt Alūksnes novada domes 2014.gada 27.novembra saistošos noteikumus 

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

labiekārtošanai”: 

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata saistošie noteikumi izdoti, šādā redakcijā: 

„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.² panta piekto daļu”; 

2. Izteikt 3.7.punktu šādā redakcijā: 

„3.7. Noteikumu 3.6.punktā norādītais daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieks ir dzīvokļu 

īpašnieku pilnvarota persona ar tiesībām pārstāvēt dzīvokļu īpašniekus šajos 

Noteikumos paredzētā Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.”; 

3. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 

„4. Projekta pieteikuma iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu 

īpašnieki. Dzīvokļu īpašnieki projekta pieteikumu var iesniegt ar pilnvarotās personas 

starpniecību.”; 

4. Svītrot VI nodaļu. 
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LĒMUMS Nr.18 

 

Par saistošo noteikumu Nr.1/2015 

„Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 24.marta saistošajos  

noteikumos Nr.9/2011 „Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā””  izdošanu 
  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru 

kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 

saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu, 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 

2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.9/2011 „Par tirdzniecību publiskās vietās 

Alūksnes novadā”” un to paskaidrojuma rakstu. 
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LĒMUMS Nr.19 

 

Par saistošo noteikumu Nr.2/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 

26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība 

Alūksnes novadā”” izdošanu 

 

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

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 3.panta otro daļu, 6.pantu un 

10.panta otro daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 

2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība 

Alūksnes novadā”” un to paskaidrojuma rakstu. 
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LĒMUMS Nr.20 

 

Par saistošo noteikumu Nr.3/2015 

„Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā””  

izdošanu 
  

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto 

un piekto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā 

aprēķināms, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 

slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra 

noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 

2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Alūksnes novadā”” un to paskaidrojuma rakstu. 
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LĒMUMS Nr.21 

 

Par Alūksnes novada Sociālā dienesta sniegtā  

higiēnas pakalpojuma - dušas izmantošana, maksas noteikšanu 

 

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

apakšpunktu, 

 

1. Noteikt maksu par Alūksnes novada Sociālā dienesta sniegto higiēnas pakalpojumu - 

dušas izmantošana 2,81 EUR (maksa par pakalpojumu tiek aplikta ar pievienotās vērtības 

nodokli). 

2. Noteikt,  ka par šī lēmuma 1.punktā noteiktā pakalpojuma maksas iekasēšanu ir atbildīgs 

Alūksnes novada Sociālais dienests. 

3. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.februārī. 
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LĒMUMS Nr.22 

 

Par dienas aprūpes centra pakalpojuma maksas noteikšanu  

 

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 „Dienas aprūpes 

centrs „Saules stars”” dienas aprūpes centra pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojums) 

8,77 EUR dienā. 

2. Noteikt maksu par Pakalpojumu 0,75 EUR dienā, ja aprūpējamās personas vidējie 

ienākumi (pensija; piemaksa pie pensijas; valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts; pabalsts 

personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana) 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. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.februārī. 
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LĒMUMS Nr.23 

 

Par Latvijas Brīvības cīņās kritušo Somijas brīvprātīgo karavīru piemiņas vietas 

izveidi 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 

 

1. Atbalstīt Somijas Neatkarības cīņu tradīciju apvienības iniciatīvu Latvijas Brīvības 

cīņās Marienburgas (Alūksnes) kaujā 1919.gada 21.februārī kritušo Somijas 

brīvprātīgo karavīru piemiņas vietas izveidošanā Alūksnē. 

2. Piedalīties lēmuma 1.punktā noteiktās piemiņas vietas izveides un ar tās atklāšanu 

2019.gada februārī saistīto pasākumu organizēšanā, sadarbībā ar Somijas Neatkarības 

cīņu tradīciju apvienību, Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetā plānotā 

finansējuma ietvaros. 

3. Noteikt atbildīgos Alūksnes novada pašvaldības pārstāvjus pasākuma organizēšanas 

darba komisijās: 

3.1. Goda komisijā – Alūksnes novada domes priekšsēdētājs, 

3.2. Izpildkomisijā – Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors, 

3.3. Memoriālajā komisijā – Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas 

vadītājs, 

3.4. Ceremoniju komisijā – Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta 

nodaļas vadītājs, 

3.5. Vēstures komisijā – Alūksnes muzeja vēsturnieks, 

3.6. Bejas komisijā – Bejas novadpētniecības centra pārzinis, Bejas pamatskolas 

direktors. 
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LĒMUMS Nr.24 

 

Par pašvaldības finansiālu atbalstu sportistu komandai  

““KRK Vidzeme - Klondaika” Alūksne” sporta sasniegumu veicināšanai 

 

Ņemot vērā sieviešu basketbola komandas ““KRK Vidzeme - Klondaika” Alūksne” 

15.12.2014. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 30.12.2014. ar Nr.ANP/1-

23/14/1497 un, pamatojoties uz Alūksnes novada domes 27.05.2014. saistošo noteikumu 

Nr.14/2014, „Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai” 8.1., 11.1. 

apakšpunktiem, 20.punktu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, 

 

1. Piešķirt pašvaldības finansiālu atbalstu sportistu komandai ““KRK Vidzeme - 

Klondaika”  Alūksne” Dinai VĪTOLAI, personas kods [..], Janai VOLCĪTEI, personas 

kods [..], Montai SONDOREI, personas kods [..], Žanetei TOMSONEI, personas kods 

[..], Elīnai KARASEVAI, personas kods [..], Kristai RAUDIŅAI, personas kods [..], 

Kristai RAMANEI, personas kods [..], Evai PARINGAI, personas kods [..], Līgai 

TOMSONEI, personas kods [..], Karīnai KICAI, personas kods [..], Elīnai VOSKAI, 

personas kods [..], turpmāk- sportistu komanda, basketbola komandas ““KRK 

Vidzeme - Klondaika” Alūksne” dalības maksas izdevumu segšanai Ziemeļvidzemes 

sieviešu basketbola līgas čempionātā  226,00 EUR (divi simti divdesmit sešu euro) 

apmērā. 

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu ar sportistu komandu ““KRK Vidzeme - Klondaika” Alūksne”. 

 

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

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās. 
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LĒMUMS Nr.25 

 

Par pašvaldības atbalstu Ilonai  MARHELEI sporta sasniegumu veicināšanai 

 

Ņemot vērā Ilona MARHLES 26.11.2014. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 28.11.2014. ar Nr.ANP/1-23/14/1416, pamatojoties uz Alūksnes novada domes 

27.05.2014. saistošo noteikumu Nr.14/2014 „Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu 

veicināšanai” 8.1., 11.1.apakšpunktu, 20.punktu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, 

 

1. Piešķirt pašvaldības atbalstu vieglatlētei Ilonai MARHELEI, personas kods [..], 

600,00 EUR (seši simi euro) apmērā, sporta sasnieguma veicināšanai, lai februārī 

piedalītos treniņnometnē Portugālē (Albufeirā). 

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu ar I.MARHELI. 

 

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

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās. 
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LĒMUMS Nr.26 

 

Par grozījumiem Alūksnes Mūzikas skolas nolikumā 

 

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

likuma 22.panta pirmo daļu, Profesionālās izglītības likuma 15. panta pirmo daļu, 

 

1. Izdarīt Alūksnes Mūzikas skolas nolikumā, apstiprināts ar Alūksnes novada domes 

17.09.2009. lēmumu Nr.199 ,,Par Alūksnes mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu” 

(protokols Nr.8, 54.punkts), šādus grozījumus: 

 

1.1. izteikt 1.punktu šādā redakcijā: 

„1. Alūksnes Mūzikas skola (turpmāk tekstā – Skola) ir Alūksnes novada pašvaldības 

(turpmāk tekstā – pašvaldība) dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde ar 

pastarpinātās pārvaldes iestādes statusu, kas īsteno profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības programmas”; 

 

1.2. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:   

„9. Skola īsteno šādas profesionālās ievirzes izglītības programmas: 

9.1.Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle, programmas kods 20V 212 01; 

9.2.Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle, programmas kods 20V 212 01; 

9.3.Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle, programmas kods 20V 212 02; 

9.4.Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle, programmas kods 20V 212 02; 

9.5.Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle, programmas kods 20V 212 03; 

9.6.Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle, programmas kods 20V 212 03; 

9.7.Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle, programmas kods 20V 212 03; 

9.8.Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle, programmas kods 20V 212 03; 

9.9.Pūšaminstrumentu spēle – Eifonija spēle, programmas kods 20V 212 03; 

9.10. Sitaminstrumentu spēle, programmas kods 20V 212 04; 

9.11. Vokālā mūzika – Kora klase, programmas kods 20V 212 06; 

9.12. Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle, programmas kods 10V 212 01; 

9.13. Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle, programmas kods 10V 212 01; 

9.14. Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle, programmas kods 10V 212 02; 

9.15. Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle, programmas kods 10V 212 02; 

9.16. Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle, programmas kods 10V 212 03; 

9.17. Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle, programmas kods 10V 212 03; 
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9.18. Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle, programmas kods 10V 212 03; 

9.19. Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle, programmas kods 10V 212 03; 

9.20. Pūšaminstrumentu spēle – Eifonija spēle, programmas kods 10V 212 03; 

9.21. Pūšaminstrumentu spēle – Trombona spēle, programmas kods 10V 212 03; 

9.22. Pūšaminstrumentu spēle – Tubas spēle, programmas kods 10V 212 03; 

9.23. Vokālā mūzika – Kora klase, programmas kods 10V 212 06”. 

 

1.3. izteikt 10.punktu šādā redakcijā: 

„10. Skola var īstenot interešu izglītības programmas un pieaugušo neformālās izglītības 

programmas mūzikā”; 

 

1.4. svītrot 11.punktu; 

 

1.5. papildināt ar 15.1 punktu šādā redakcijā: 

“15.1 Lai risinātu dažādus ar mācību un pedagoģisko procesu saistītus jautājumus, Skolā 

izveido Pedagoģisko padomi, kuras kompetenci un darbību nosaka tās reglaments”; 

 

1.6. aizstāt 32. un 52.punktā vārdu „nozaru” ar vārdu „Kultūras”. 
 

1.7. svītrot 33.9.punktu.  
 

1.8. izteikt 38.punktu šādā redakcijā: 

“38. Lai veicinātu efektīvu sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbību Skolas darbības 

mērķa un uzdevumu izpildei, Skolas direktors nodrošina Skolas pašpārvaldes (Skolas 

padomes) izveidošanu, kuras kompetenci un darbību nosaka tās reglaments”. 

 

1.9. papildināt ar 38.1 punktu šādā redakcijā  

„38.1 Skolā var darboties audzēkņu pašpārvalde, ko ar Skolas vadības atbalstu veido 

audzēkņi pēc savas iniciatīvas. Tās darbību reglamentē audzēkņu padomes reglaments, ko 

apstiprina Skolas direktors”; 

 

1.10. svītrot 39.punktā vārdus „un apstiprina”. 

 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.27 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.02.2013. noteikumos  Nr.1/2013  „Par 

mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”  

 

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

kabineta 25.09.2012. noteikumu Nr.670 „Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts 

budžeta mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 8.punktu,  

Izdarīt Alūksnes novada domes 28.02.2013. noteikumos Nr.1/2013 ”Par mērķdotācijas 

sadali Alūksnes novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā: 

“7. Izmaiņas mērķdotācijas sadalē veicamas, ja kolektīvs tiek likvidēts, darba 

attiecībās stājas cits kolektīva vadītājs vai kolektīvs neatbilst 6.1. un 6.2.punktos 

noteiktajām prasībām”. 

 

2. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā: 

“8. Mērķdotācijas sadale tiek pārskatīta ne retāk kā reizi gadā”. 

 

3. Aizstāt 10.punktā vārdus “2012.gadā” ar vārdiem “iepriekšējā periodā”. 

 

4. Aizstāt 15. un 16.punktā vārdus “Finanšu nodaļa” ar vārdu “Grāmatvedība”. 
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LĒMUMS Nr.28 

 

Par dalības maksas noteikšanu 
 

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

apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5.pantu,  

 

Apstiprināt dalības maksu seminārā “Gada pārskats pašvaldībās un pašvaldību iestādēs” 

20,00 EUR apmērā katram semināra dalībniekam. Dalības maksa ir apliekamā ar pievienotās 

vērtības nodokli. 
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LĒMUMS Nr.29 

 

Par projektu ,,Copes lietas”  

 

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

21.panta pirmās daļas ievaddaļu un Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, 

apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātes 

„Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” nolikumu, 

 

1. Alūksnes Bērnu un jauniešu centram atļaut piedalīties Valsts budžeta programmas 

„Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas 

„Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātes „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas 

vecuma bērniem” konkursā ar projektu  ,,Copes lietas” (turpmāk tekstā – projekts). 

2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 3335,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit 

piecu euro) apmērā. 

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt līdzfinansējumu 835,00 EUR (astoņi simti 

trīsdesmit piecu euro) apmērā, no kā Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 

535,00 EUR (pieci simti trīsdesmit pieci euro) un 300,00 (EUR trīs simti euro) dalības 

maksa par nometni. 

4. Noteikt par projektu atbildīgo personu Alūksnes Bērnu un jauniešu centra izglītības 

metodiķi Kristīni VIMBU. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktorei 

Evai AIZUPEI. 
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LĒMUMS Nr.30 

 

Par papildus aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes 

novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā” īstenošanai 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada domes 31.01.2013. lēmumu Nr.14 „Par tehniski 

ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju 

projekta īstenošanā” un tā grozījumus, 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” un tā grozījumus, 

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

„Par valsts budžetu 2015.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 papildus 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 

24059,97 EUR (divdesmit četri tūkstoši piecdesmit deviņu euro un 97 centu) apmērā 

ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2016.gada marta līdz 2018.gada 

decembrim (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 1 lp. 
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LĒMUMS Nr.31 
 

Par papildus aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes 

novada Jaunlaicenes ciemā” īstenošanai 

 

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” un tā grozījumus, 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” un tā grozījumus, 

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

„Par valsts budžetu 2015.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 papildus 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 22806,81 EUR (divdesmit 

divi tūkstoši astoņi simti seši tūkstošu euro un 61 centa) apmērā ar aizņēmuma 

pamatsummas atmaksas termiņu no 2016.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. 
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LĒMUMS Nr.32 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 „Par amata vietu 

un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu” 
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LĒMUMS Nr.33 

 

Par Dzīvokļu komisijas sastāvu 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekles Leontīnas 

MIĶELSONES 06.01.2015. iesniegumu par atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas komisijā, 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 26.01.2015. ar Nr.ANP/1-47/15/336, un, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 

Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikuma (apstiprināts ar Alūksnes novada 

domes 18.02.2010. lēmumu Nr.80) 4.1.punktu, 

 

Atbrīvot Leontīnu MIĶELSONI no Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 

locekles amata. 
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LĒMUMS Nr.34 

 

Par aizņēmumu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā” īstenošanai 

 

Ņemot vērā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA “Vides 

investīciju fonds” un Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolu 16.01.2015. noslēgto līgumu 

Nr.KPFI-15.4/78  par projekta īstenošanu, Alūksnes novada domes 31.07.2014. lēmumu 

Nr.287 “Par projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai 

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā”, 

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

„Par valsts budžetu 2015.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 KPFI finansētā projekta „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskolā” īstenošanai līdz 297680,39 EUR (divi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši 

seši simti astoņdesmit euro un 39 centu) apmērā ar aizņēmuma pamatsummas 

atmaksas termiņu no 2016.gada marta līdz 2025.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 
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LĒMUMS Nr.35 

 

Par aizņēmumu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Mālupes pamatskolā” īstenošanai 

 

Ņemot vērā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA “Vides 

investīciju fondu un Mālupes pamatskolu 16.01.2015. noslēgto līgumu Nr.KPFI-15.4-106  par 

projekta īstenošanu, Alūksnes novada domes 31.07.2014. lēmumu Nr.285 “Par projektu 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Mālupes pamatskolā””, 

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

„Par valsts budžetu 2015.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 KPFI finansētā projekta „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Mālupes pamatskolā” īstenošanai līdz 

238446,82 EUR (divi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti četrdesmit seši euro 

un 82 centu) apmērā ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2016.gada 

marta līdz 2025.gada decembrim (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3lp. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.36 

 

Par aizņēmumu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Ilzenes pamatskolā” īstenošanai 

 

Ņemot vērā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA “Vides 

investīciju fonds” un Ilzenes pamatskolu 16.01.2015. noslēgto līgumu Nr.KPFI-15.4-115  par 

projekta īstenošanu, Alūksnes novada domes 31.07.2014. lēmumu Nr.286 “Par projektu 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ilzenes pamatskolā””, 

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

„Par valsts budžetu 2015.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 KPFI finansētā projekta „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ilzenes pamatskolā” īstenošanai līdz 

184115,76 EUR (viens simts astoņdesmit četri tūkstoši viens simts piecpadsmit euro 

un 76 centi) apmērā ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2016.gada 

marta līdz 2025.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 
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