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 27.augustā

sēdes protokols Nr.14, 1.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.259

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Oši”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs
[..]
Izskatot SIA „METRUM”, vienotais reģistrācijas Nr.40003388748, 21.07.2015.
iesniegumu Nr.704/a/31-2015, ar lūgumu Alūksnes novada domei apstiprināt izstrādāto
zemes ierīcības projektu īpašumam „Oši”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra
numurs [..], kas saņemts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 31.07.2015. un reģistrēts ar
Nr.ANP/1-40/15/2974, Alūksnes novada dome konstatē, ka:
Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi nekustamā īpašuma „Oši”, Alsviķu pagastā,
Alūksnes novadā īpašnieces Aijas DRAVNIECES pilnvarotās personas (zvērinātas notāres
Jevgenijas JAUNĢELŽES 11.03.2013. izsniegta pilnvara Nr.1298) Gunta KAULIŅA,
personas kods [..], deklarētā dzīves vieta „Oši”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads,
17.04.2015. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 17.04.2015. ar
Nr. ANP/1−24/15/296, ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības, ar
kadastra apzīmējumu [..], sadalei un izsniegt nosacījumus tā izstrādei. Alūksnes novada
pašvaldības zemes komisijas 24.04.2015. lēmumā Nr. ZK/1-8.11/15/75 „Par zemes ierīcības
projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Oši”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.
[..], sadalei” noteikts, ka zemes vienības sadalei nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu.
Zemes ierīcības projektu izstrādāja sertificēta zemes ierīkotāja Daiga EGLĪTE
(sertifikāta Nr.AA000000081).
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 1.punktā apstiprināto Alsviķu pagasta teritorijas plānojumu,
1.

2.

Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Daigas EGLĪTES (sertifikāta
Nr. AA000000081) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
„Oši”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..].
Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], „Oši”, Alsviķu pagastā,
Alūksnes novadā sadali:
2.1. atdalot neapbūvētu zemes gabalu Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta
grafisko pielikumu) 6,8 ha platībā, veidojot jaunu īpašumu un piešķirot tam
nosaukumu „Rincīši”;
2.2. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības
projekta grafisko pielikumu) 6,8ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201);
2.3. īpašumā ar nosaukumu „Oši”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā,
paliekošajam projektētajam zemes gabalam Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības
projekta grafisko pielikumu) 27,7 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
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 (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 27.augustā

sēdes protokols Nr.14, 2.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.260

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Kanaviņu
ielā 19, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..]
Izskatot SIA „3MD”, reģistrācijas Nr.42403031881, juridiskā adrese „Eglaine”,
Drikaški, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, 28.07.2015. iesniegumu ar lūgumu Alūksnes
novada domei apstiprināt zemes īpašumam Kanaviņu ielā 19, Alūksnē, Alūksnes novadā,
kadastra numurs [..] (turpmāk tekstā - Kanaviņu iela 19), izstrādāto zemes ierīcības projektu,
kas saņemts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 28.07.2015. un reģistrēts ar Nr.ANP/140/15/2931, Alūksnes novada dome konstatē, ka:
Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi zemes īpašuma Kanaviņu ielā 19 īpašnieka
Māra SIMSONA, personas kods [..], deklarētā dzīves vieta Kanaviņu iela 19, Alūksne,
Alūksnes novads, 16.04.2015. iesniegumu ar lūgumu izsniegt nosacījumus zemes ierīcības
projekta izstrādei zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], Alūksnē, Alūksnes novadā
sadalei. Iesniegums saņemts Alūksnes novada kancelejā 21.04.2015. un reģistrēts ar
Nr.ANP/1-24/15/311;
Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 24.04.2015. lēmumā Nr. ZK/18.11/15/80 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Kanaviņu ielā 19,
Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra Nr. [..], sadalei” noteikts, ka īpašumam Kanaviņu ielā19,
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, atdalot no zemes vienības, ar kadastra
apzīmējumu [..], apbūvētu zemes gabalu aptuveni 2475 m² platībā;
zemes ierīcības projekta gaitā atdalāmā zemes gabala platība precizēta;
uz atdalāmā zemes gabala atrodas ēku īpašums ar adresi Mālupes iela 20, Alūksne,
Alūksnes novads.
Zemes ierīcības projektu izstrādāja sertificēts zemes ierīkotājs Kristaps KORDE
(sertifikāta Nr.BA315).
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,
Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.

noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 6., 16.1. un 26.1. punktu, Ministru kabineta
03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. punktu, Alūksnes
novada domes 19.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada
teritorijas plānojumu” un to 15.punktā apstiprināto Alūksnes pilsētas teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu 4.6.2. un 6.8.1. punktu,
1.
2.

Apstiprināt SIA „3MD” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Kanaviņu ielā 19.
Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], Kanaviņu ielā 19,
Alūksnē, Alūksnes novadā sadali:
2.1. atdalot apbūvētu zemes gabalu Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta
grafisko pielikumu) 2653m² platībā un veidojot jaunu īpašumu ar
nosaukumu Mālupes iela 20, Alūksne, Alūksnes novads;
2.2. noteikt projektējamam zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības
projekta grafisko pielikumu) 2653m² platībā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);
2.3. īpašumā Kanaviņu ielā 19 paliekošajam projektējamam zemes gabalam
Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) 4547 m²
platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);
2.4. zemesgabalam Nr.1 un uz tā esošajām ēkām saglabāt adresi: Kanaviņu iela
19, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301;
2.5. Zemesgabalu platības var tikt precizētas normatīvos aktos noteiktā apjomā kadastrālās uzmērīšanas gaitā.

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
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr.14, 3.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.261

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Kaltiņi 2”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs
[..]
Izskatot SIA „METRUM”, vienotais reģistrācijas Nr. [..], 21.07.2015. iesniegumu
Nr.703/a/31-2015, ar lūgumu Alūksnes novada domei apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības
projektu īpašumam „Kaltiņi 2”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..], kas
saņemts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 31.07.2015. un reģistrēts ar Nr.ANP/140/15/2975, Alūksnes novada dome konstatē, ka:
Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi nekustamā īpašuma „Kaltiņi 2”, Alsviķu
pagastā, Alūksnes novadā kopīpašnieku Dzintras DUDARES, Oskara ŽVARTA un Eināra
ŽVARTA pilnvarotās personas (zvērinātas notāres Mārītes RATENIECES 20.02.2015.
izsniegta pilnvara Nr.479) SIA „RITC”, vienotais reģistrācijas Nr.40003846698, juridiskā
adrese Vestienas iela 6A, Rīga, valdes locekļa Intara BERKUĻA 19.02.2015. iesniegumu,
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 23.02.2015. ar Nr. ANP/1−40/15/744, ar
lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu
3642 011 0054, sadalei un izsniegt nosacījumus tā izstrādei. Alūksnes novada pašvaldības
zemes komisijas 27.02.2015. lēmumā Nr. ZK/1-8.11/15/30 „Par zemes ierīcības projekta
izstrādi nekustamā īpašuma „Kaltiņi 2”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. [..],
sadalei” noteikts, ka zemes vienības sadalei nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
Zemes ierīcības projektu izstrādāja sertificēta zemes ierīkotāja Daiga EGLĪTE
(sertifikāta Nr.AA000000081).
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 1.punktā apstiprināto Alsviķu pagasta teritorijas plānojumu,
1.

2.

Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Daigas EGLĪTES (sertifikāta
Nr.AA000000081) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
„Kaltiņi 2”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3642 011 0054.
Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], „Kaltiņi 2”, Alsviķu
pagastā, Alūksnes novadā sadali:
2.1. atdalot neapbūvētu zemes gabalu Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta
grafisko pielikumu) 40,1 ha platībā, veidojot jaunu īpašumu un piešķirot tam
nosaukumu „Rukši”;
2.2. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības
projekta grafisko pielikumu) 40,1ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201);
2.3. īpašumā ar nosaukumu „Kaltiņi 2”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā,
paliekošajam projektētajam zemes gabalam Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības
projekta grafisko pielikumu) 9,0 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101). Zemes gabalam un uz tā esošām ēkām saglabāt
adresi „Kaltiņi 2”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV - 4301;
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 (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 27.augustā

sēdes protokols Nr.14, 4.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.262

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Galdusalas 1”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs
[..]
Izskatot SIA „ALŪKSNES PROJEKTI”, reģistrācijas Nr.44103064275, juridiskā
adrese Pilsētas bulvāris 6A-7, Alūksne, Alūksnes novads, 15.07.2015. iesniegumu, ar lūgumu
Alūksnes novada domei apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Elitas ZĀLĪTES (sertifikāta
Nr.AA000000067) izstrādāto zemes ierīcības projektu īpašumam „Galdusalas 1”,
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..], kas saņemts Alūksnes novada
pašvaldības kancelejā 12.08.2015. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-40/15/3096, Alūksnes novada
dome konstatē, ka:
Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi nekustamā īpašuma „Galdusalas 1”,
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā īpašnieces Zitas ZARIŅAS, personas kods [..],
deklarētā dzīvesvieta „Lāčpurvi”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, 19.05.2014.
iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 19.05.2014. ar
Nr. ANP/1−24/14/649, ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības, ar
kadastra apzīmējumu [..], sadalei un izsniegt nosacījumus tā izstrādei. Alūksnes novada
pašvaldības zemes komisijas 06.06.2014. lēmumā Nr. ZK/1-8.11/14/428 „Par zemes ierīcības
projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Galdusalas 1”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā,
kadastra Nr.[..], sadalei” noteikts, ka zemes vienības sadalei nepieciešams izstrādāt zemes
ierīcības projektu. Savā 21.11.2014. iesniegumā Zita ZARIŅA lūdz grozīt pieņemto Zemes
komisijas lēmumu, mainot atdalāmā zemes gabala platību, par ko pieņemts zemes komisijas
05.12.2014. lēmums Nr.ZK/1-8.11/14/588 „Par grozījumiem 06.06.2014.lēmumā Nr.ZK/18.11/14/428 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Galdusalas 1”,
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. [..], sadalei””;
zemes ierīcības projektu izstrādāja 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, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31.2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. un 30. punktiem,
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.10., 8. un 10.punktiem, 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.

2.

Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Elitas ZĀLĪTES (sertifikāta
Nr. AA000000067) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
„Galdusalas 1”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..].
Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], „Galdusalas 1”,
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā sadali:
2.1. atdalot apbūvētu zemes gabalu Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta
grafisko pielikumu) 1,8 ha platībā, veidojot jaunu īpašumu un piešķirot tam
nosaukumu „Jaunās Galdusalas”;
2.2. mainīt zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko
pielikumu) un ēkai ar kadastra apzīmējumu [..] adresi no „Galdusalas 1”,
Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336 uz „Jaunās Galdusalas”,
Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336;
2.3. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības
projekta grafisko pielikumu) 1,8 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001);
2.4. īpašumā ar nosaukumu „Galdusalas 1”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes
novadā, paliekošajam projektētajam zemes gabalam Nr.1 (saskaņā ar zemes
ierīcības projekta grafisko pielikumu) 3,3 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
Zemes gabalam Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) un
uz tā esošām ēkām saglabāt adresi „Galdusalas 1”, Jaunlaicenes pagasts,
Alūksnes novads, LV - 4336;
2.5. 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
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Alūksnē
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr.14, 5.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.263

Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam galīgās redakcijas un
Vides pārskata apstiprināšanu
Izvērtējot Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam pilnveidotās
redakcijas publiskās apspriešanas (organizēta no 2015.gada 22.aprīļa līdz 2015.gada
13.maijam) rezultātus, saņemtos atzinumus, priekšlikumus un iebildumus, kuri izskatīti
Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam izstrādes darba grupas sanāksmē
2015.gada 29. jūnijā (ziņojums pielikumā) un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86. un 88.1.apakšpunktu,
1. Turpināt Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015. - 2027.gadam izstrādes
procesuālo kārtību atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
prasībām.
2. Apstiprināt izstrādāto Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.- 2027.gadam.
3. Apstiprināt Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam Vides pārskatu.
Pielikumā: Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.- 2027.gadam 4 sējumos CD datu
nesējā.
Domes priekšsēdētājs
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Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr.14, 6.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.264

Par saistošo noteikumu Nr.14/2015 „Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”
izdošanu
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un
25.pantu, Ministru kabineta 2014.gada gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1.apakšpunktu un 91.punktu,
1. Apstiprināt Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam.
2. Izdot saistošos noteikumus Nr.14/2015 „Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa.”
3. Piecu darbdienu laikā publicēt lēmumu un paziņojumu Alūksnes novada pašvaldības
mājas lapā www.aluksne.lv un divu nedēļu laikā publicēt paziņojumu par saistošo
noteikumu „Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu oficiālajā laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” un vietējos laikrakstos.
4. Saistošie noteikumi Nr.14/2015 „Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” ir
īstenojami, kad tiek pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta trešajā
daļā minētās darbības.
5. Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam publicējams Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā līdz 2015.gada 31.decembrim.
6. Ar Saistošo noteikumu Nr.14/2015 „Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” spēkā
stāšanas dienu spēku zaudē Alūksnes novada domes 19.11.2009. saistošie noteikumi
Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas plānojumu”.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.14/2015 „Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” CD datu
nesējā.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
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Alūksnē
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr.14, 7.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.265

Par cirsmu “Ignašas 4”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu
Izskatot pašvaldības aģentūras “Spodra” direktora G.KOZILĀNA 23.07.2015.
iesniegumu par cirsmu atsavināšanu izsolē, kas 23.07.2015. saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā un reģistrēts ar Nr.ANP/1-42/15/2884, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
otro daļu, 4.punkta 2.daļu, 6.panta otro daļu, 8.panta ceturto un piekto daļu,
1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu - cirsmas īpašumā
“Ignašas 4”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3642 002 0209,
(turpmāk tekstā - cirsmas), atsavinot vienā izsoles paketē:
1.1. cirsmu - kailcirti (platība 0,3 ha, 1.kvartāla nogabals Nr.35, pārdodamais apjoms
21,27m³);
1.2.cirsmu – krājas kopšanas cirti (platība 1,5 ha, 1.kvartāla nogabals Nr.23
pārdodamais apjoms 73,97m³);
1.3.cirsmu – krājas kopšanas cirti (platība 2,4 ha, 1.kvartāla nogabals Nr.21
pārdodamais apjoms 132,60m³);
1.4.cirsmu – kailcirti (platība 1,3 ha, 1.kvartāla nogabali Nr.22, 25, pārdodamais
apjoms 182,60m³);
1.5.cirsmu – kailcirti (platība 1,3 ha, 1.kvartāla nogabali Nr.27, 28, pārdodamais
apjoms 230,92m³).
2. Uzdot Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt atsavināmās kustamās mantas –
cirsmu novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus un rīkot izsoli.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr.14, 8.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.266

Par nekustamā īpašuma Pils ielā 72, Alūksnē, Alūksnes novadā iegūšanu pašvaldības
īpašumā
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES AUTOOSTA” 24.07.2015.
iesniegumu Nr.24072015/01, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
24.07.2015. ar Nr.ANP/1-40/15/2896, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 6. un 10.punktu, 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Tūrisma likuma 8.pantu,
1. Pirkuma ceļā iegūt Alūksnes novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Pils ielā
72, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 023 3627, pašvaldības
autonomās funkcijas – sekmēt saimniecisko darbību un tūrismu Alūksnes novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā – realizēšanai.
2. Izdevumus, saistītus ar nekustamā īpašuma novērtēšanu, sedz Alūksnes novada
pašvaldība.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr.14, 9.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.267

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo un ceturto daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 2.panta septīto daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu:
1.

2.

3.
4.

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1586,35 EUR (viens tūkstotis pieci simti
astoņdesmit sešu euro un 35 centu) apmērā, tajā skaitā pamatparāds 815,71 EUR
(astoņi simti piecpadsmit euro un 71 cents) un nokavējuma nauda 770,64 EUR
(septiņi simti septiņdesmit euro un 64 centi), mirušām personām, uz kuru atstāto
mantojumu likumā noteiktā kārtībā nav pieteikušies mantinieki, saskaņā ar
pielikumu.
Lēmumā minētajām personām, kurām nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir
pieaudzis atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta 2.daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa
nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā
nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa
parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
Publicēt Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv internetā
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.
Noteikt, ka lēmuma izpildi veic Alūksnes novada pašvaldības Grāmatvedības
nodokļu administratore Gija BINDRE.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr.14, 10.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.268

Par saistošo noteikumu Nr.15/2015
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā 2016.gadā”
izdošanu
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas
9.¹ punktu, 1.panta 2.1 daļu, 3.panta 1.4 un 1.6 daļu, 9.panta otro daļu,
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Alūksnes novadā 2016.gadā” un to paskaidrojuma rakstu.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr.14, 11.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.269

Par saistošo noteikumu Nr.16/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada
28.novembra saistošajos noteikumos Nr.44/2013 „Alūksnes novada teritorijas kopšanas
un būvju uzturēšanas noteikumi”” izdošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu,
Meža likuma 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu,
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes
2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.44/2013 „Alūksnes novada teritorijas
kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”” un to paskaidrojuma rakstu.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr.14, 12.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.270

Par Alūksnes novada domes 2015.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.12/2015
„Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos
Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā”” precizēšanu
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 07.08.2015.
atzinumu Nr.18-6/6373 „Par saistošajiem noteikumiem”, reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 07.08.2015. ar Nr. ANP/1-2/15/3056,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 45.panta
ceturto daļu,
1. Precizēt Alūksnes novada domes 2015.gada 30.jūlija saistošos noteikumus Nr.12/2015
„Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos
Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā”” saskaņā ar
pielikumā pievienoto precizēto redakciju un paskaidrojuma rakstu.
2. Precizētos saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr.14, 13.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.271

Par konkursa “Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss” nolikuma
apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu,
1. Apstiprināt projektu konkursa “Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss”
nolikumu (pielikumā uz 11 lapām).
2. Konkursa finansēšanu nodrošināt no pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekļiem.
3. Noteikt Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti Evitu APLOKU
kā atbildīgo personu par konkursa izsludināšanu laikrakstos “Malienas Ziņas”,
“Alūksnes ziņas” un pašvaldības interneta mājas lapā www.aluksne.lv.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr.14, 14.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.272
Par piedalīšanos projektā „PROTI un DARI!”

Izskatot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 30.07.2015. vēstuli Nr.6-1/206
„Par dalību projektā „PROTI un DARI!”, reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 31.07.2015.
Nr.ANP/1-35/15/2976, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4. un 10.punktu, Ministru kabineta 07.07.2015. noteikumu Nr.385 „Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto
NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu
garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas
noteikumi” 17.2.punktu,
1. Kā sadarbības partnerim piedalīties Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada
plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā
atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti
izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā un
uzsākt sadarbības līguma ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru slēgšanas
procesu, sākot ar 2015.gada 1.oktobri.
2. Par atbildīgo kontaktpersonu projekta īstenošanā no pašvaldības puses noteikt projektu
vadītāju Ivitu GUSTU, tālr.64381484, e-pasts: ivita.gusta@aluksne.lv.
3. Par pašvaldības stratēģiskajiem partneriem projekta īstenošanā noteikt Alūksnes Bērnu un
jauniešu centru, Alūksnes novada Sociālo dienestu, Alūksnes novada pašvaldības iestādi
„Izglītības pārvalde”, Alūksnes un Apes novada fondu un Alūksnes Nevalstisko
organizāciju atbalsta centru.
4. Īstenojot projektu, nodrošināt:
4.1. par pašvaldības budžeta līdzekļiem:
4.1.1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas
pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;
4.1.2. projekta administratīvo ieviešanu;
4.1.3. projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu (mērķa grupas jauniešu
profilēšanas nodrošināšanu un 20% apmērā projekta noslēgumā) un nepārtrauktu
finansējumu plūsmu projekta īstenošanai;
4.2. par projekta budžeta līdzekļiem:

4.2.1. sasniedzamās iznākuma rādītāja kvotas izpildi, t.i., noteiktā mērķa grupas jauniešu
skaita iesaisti projektā un atbalsta pasākumu sniegšanu atbilstoši izstrādātajām
mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām;
4.2.2. projekta īstenošanai atbilstoša personāla (programmas vadītāja un mērķa grupas
jauniešu mentoru) piesaisti.
5. Apstiprināt aprakstu „Esošā situācija mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā Alūksnes
novada pašvaldībā” (pielikumā).
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr.14, 15.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.273

Par darba attiecību izbeigšanu ar Dainu GAILĀNI
Izskatot Mārkalnes pamatskolas direktores Dainas GAILĀNES iesniegumu par
atbrīvošanu no Mārkalnes pamatskolas direktora amata, reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 21.07.2015 ar Nr. ANP/1-42/15/2836,
pamatojoties uz likuma par ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
2015.gada 31.augustā atbrīvot no Mārkalnes pamatskolas direktora amata Dainu
GAILĀNI, personas kods [..].
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr.14, 16.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.274

Par Mārkalnes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju
Pamatojoties uz likuma par „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
1. Iecelt par Mārkalnes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju Sanitu SILIROVU,
personas kods [..].
2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram
organizēt
Mārkalnes
pamatskolas materiālo vērtību nodošanu Sanitai SILIROVAI.
3. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.septembrī.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr.14, 17.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.275

Par atļauju Sanitai SILIROVAI savienot amatus
1.

Izskatījusi Sanitas SILIROVAS 06.08.2015. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā 07.08.2015. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-42/15/3049), kurā saņemta viņas
piekrišana tikt ieceltai par Mārkalnes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju un
iecelšanas gadījumā, lūgts savienot valsts amatpersonas – Mārkalnes pagasta bibliotēkas
vadītājas amatu ar Mārkalnes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja amatu,
Alūksnes novada dome konstatē:
1.1. Saskaņā ar 02.04.2012. Darba līgumu Nr. 1 S.SILIROVA strādā Mārkalnes pagasta
bibliotēkā par vadītāju. Izvērtējot bibliotēkas vadītāja uzdevumus – vadīt bibliotēkas
darbu, tajā skaitā izdot administratīvos aktus, konstatēts, ka, atbilstoši likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā – Likums)
4.panta otrajai daļai, S.SILIROVA ir valsts amatpersona.
1.2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Alūksnes
novada domes 27.08.2015. lēmumu Nr.274 „Par Mārkalnes pamatskolas direktora
pienākumu izpildītāju” (sēdes protokols Nr.14, 16.punkts) S.SILIROVA iecelta par
Mārkalnes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju. Izvērtējot Mārkalnes
pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja galvenos pienākumus – vadīt izglītības
iestādes darbu, konstatēts, ka atbilstoši Likuma 4.panta pirmās daļas 16.punktam,
S.SILIROVA, pildot Mārkalnes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja
pienākumus, ir valsts amatpersona.

2.

Likuma 6.pants nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā
normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai ir atļauts
savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai
citādi atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu savienošana
pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Mārkalnes pamatskolas direktora pienākumu
izpildītājam kā valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7.panta piektās daļas 4.punktā,
kurā noteikts, ka minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar
citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un

3.

ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura
attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
Saskaņā ar Likumu, interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā,
vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var
ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai
mantiskās intereses.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt Alūksnes novada dome
ir iecēlusi S.SILIROVU par Mārkalnes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju, līdz
ar to secināms, ka Alūksnes novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta
piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju S.SILIROVAI savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu valsts amatpersonas amatu.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus, izvērtējot
Mārkalnes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja amata pienākumus un Mārkalnes
pagasta bibliotēkas vadītāja pienākumus, nosacījumu, ka, veicot valsts amatpersonas
amata pienākumus, S.SILIROVA nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas
ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas,
viņas radinieku personiskās un mantiskās intereses un, ka amatu savienošana nav
pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo amata pienākumu un Mārkalnes
pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja amata pienākumu pildīšanai, ievērojot
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2.pantā noteikto
mērķi un pamatojoties uz tā 7.panta piektās daļas 4.punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un
2.punktu un septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Alūksnes novada dome nolemj:

4.

5.

6.

atļaut Sanitai SILIROVAI (personas kods [..]) savienot Mārkalnes pamatskolas direktora
pienākumu izpildītāja amatu ar Mārkalnes pagasta bibliotēkas vadītāja amatu.
Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
8. panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums
izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski
informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir
pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
1

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties
uz kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā
brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas
normām, ja, savienojot Mārkalnes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja amatu ar
Mārkalnes pagasta bibliotēkas vadītāja amatu, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt
interešu konflikta situācijā.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, šo administratīvo aktu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr.14, 18.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.276

Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g”
apakšpunktu, 2011.gada 25.augusta Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.23/2011
„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes un
interešu izglītības iestādēs” 3.punktu, Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļu, Pievienotās vērtības
nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.punktu un 2013.gada 3.janvāra Ministru kabineta
noteikumu Nr.17 „Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un
atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 28.punktu
un 29.2.punktu,
1. Apstiprināt maksu par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem
laika posmā no 01.09.2015. līdz 31.08.2016. (pielikumā uz 1 lapas).
2. Noteikt, ka maksa par pakalpojumu iemaksājama Alūksnes novada pašvaldības
norēķinu kontos Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktora noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr.14, 19.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.277

Par Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g) apakšpunktu un Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta d)
apakšpunktu,
1.

Apstiprināt Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādi (pielikumā).

2.

Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes
26.09.2013. lēmuma Nr.422 „Par Alūksnes novada tautas/kultūras/saieta namu telpu,
estrāžu pakalpojumiem”, sēdes protokols Nr.17, 26.p. pielikuma 4.punktu.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr.14, 20.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.278

Par līdzekļu izdalīšanu pagastu pārvaldēm no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un
ielu rezerves fonda
Izskatot Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 10.08.2015. iesniegumu Nr.JLPP/1-5/15/64
„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
10.08.2015. ar Nr.ANP/1-33/15/3068, Ziemera pagasta pārvaldes 10.08.2015. iesniegumu
Nr.ZIPP/1-5/15/46 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes
novada pašvaldībā 10.08.2015. ar Nr.ANP/1-33/15/3069,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada
pašvaldības 2015.gada 29.janvāra noteikumu Nr.1/2015 „Alūksnes novada pašvaldības Ceļu
un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība” (apstiprināta ar 29.01.2015. Alūksnes novada domes
lēmumu Nr.12, protokols Nr.2, 9.punkts) 9.punktu, Alūksnes novada domes 2015.gada
26.marta lēmumu Nr.126 „Par lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākumu
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”,
1. Izdalīt pagastu pārvaldēm no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu rezerves fonda
finansējumu 28 455 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro)
apmērā paredzamā Eiropas Savienības līdzfinansējuma pasākuma „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” realizēšanai - pašvaldības autoceļu pārbūves
projektēšanas darbiem un autoruzraudzībai, tai skaitā:
Jaunlaicenes pagasta pārvaldei
13 027 EUR;
Ziemera pagasta pārvaldei
15 428 EUR.
2. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai atspoguļot izdalītos līdzekļus Alūksnes
novada pašvaldības nākamajos 2015.gada budžeta grozījumos.
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
2015.gada 27.augustā

sēdes protokols Nr.14, 21.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.279

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Zeltiņu
pagasta tūrisma objekta sakārtošanai
Izskatot Zeltiņu pagasta pārvaldes 05.08.2015. iesniegumu Nr.ZPP/1-5/15/45, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 06.08.2015. ar Nr.ANP/1-33/15/3038,
ņemot vērā Finanšu komitejas 20.08.2015. lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 10.punkts),
pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.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 finansējumu 1209 EUR (viens tūkstotis divi simti deviņi euro) Zeltiņu
pagasta pārvaldei tūrisma objekta - ,,Medņukalni - 1”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes
novadā sakārtošanai.
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 082206 valdības funkcijas kodu - Zeltiņu muzejs.
3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu
pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr.14, 22.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.280

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem grāmatas
iegādei
Ņemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 12.08.2015. lēmumu
(sēdes protokols Nr.9, 4.p.), un,
Finanšu komitejas 20.08.2015. lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 11.punkts),
pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, likuma ,,Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un 30.pantu,
1. Atbalstīt prezentācijas materiālu - vismaz 80 (astoņdesmit) grāmatu ,,Ar Tēvzemes
spēku dvēselēs” iegādi, izdalot no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem finansējumu 500 EUR (pieci simti euro).
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 082904 valdības funkcijas kodu - Sabiedrisko
attiecību pasākumi.
3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu
pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
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Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Tempļakalna
gājēju tilta izgaismošanas un tilta apskaņošanas izbūves pabeigšanai
Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas 12.08.2015.
iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.08.2015. ar Nr. ANP/1-47/15/3089,
ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 20.08.2015. lēmumu (sēdes
protokols Nr.9, 12.punkts),
pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, likuma ,,Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada
pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr.4/2010 ,,Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas
procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada administratīvajām teritorijā” 1.2.punktu,
1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtiem līdzekļiem finansējumu 20000 EUR
(divdesmit tūkstoši euro) apmērā Tempļakalna gājēju tilta izgaismošanas un tilta
apskaņošanas izbūves pabeigšanai.
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 06211 valdības funkcijas kodu - Alūksnes parku
teritorijas labiekārtošanas pasākumi.
3. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā atzīst par spēku zaudējušu 09.02.2015. Alūksnes novada
domes lēmumu Nr.49 ,,Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtiem
līdzekļiem Putnu paviljonam”.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Lēmums satur ierobežotas
pieejamības informāciju

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 27.augustā

sēdes protokols Nr.14, 24.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.282

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 „Par amata vietu
un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”
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Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim [..], Alūksnē, Alūksnes novadā

Satur ierobežotas pieejamības informāciju (personas kods, ziņas par personas privāto dzīvi)

