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

 

 
 

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 

2016.gada 25.februārī                                         sēdes protokols Nr.3, 1.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.40 
 

Par dzīvojamās mājas „Silaine”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa 
īpašumam Nr.9 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā 

bez atlīdzības 
 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
75.panta ceturto daļu, Jaunannas pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 10.02.1999. 
izziņu Nr.1, 23.02.1993. Alūksnes rajona paju sabiedrības „Pededze” izsoles protokolu Nr.15 
par dzīvokļa Nr.9 „Silainē”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā pirkšanu, Alūksnes rajona 
tiesas 07.01.2016. spriedumu, lietas Nr.C08046715, un,  

ņemot vērā [..] 05.02.2016. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības 
kancelejā 08.02.2016. ar Nr.ANP/1-24/16/106 par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības,  
 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības [..], personas kods [..], zemesgabala „Silaine”, 
Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. [..], pie dzīvokļa īpašuma 
Nr.9 piederošās kopīpašuma 438/5298 domājamās daļas. 

 
2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 438/5298 domājamo daļu 

nodošanu bez atlīdzības [..] īpašumā tiek noslēgta līdz 2016.gada 15.martam. 
 
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 

2016.gada 25.februārī                                         sēdes protokols Nr.3, 2.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.41 
 

Par ciema statusa piešķiršanu un adrešu maiņu Zeltiņu  pagastā, Alūksnes novadā  
 
       Alūksnes novada teritorijas plānojuma, apstiprināts ar Alūksnes novada domes  
2015.gada 27.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas 
plānojuma 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā 
daļa”,  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.2.nodaļas “Apdzīvojuma struktūra” 
150.punkta 150.3.14.apakšpunktā paredzēts, ka Alūksnes novada Zeltiņu pagastā ir vietējas 
nozīmes centrs ar ciema statusu Zeltiņi, kura robežas grafiski atspoguļotas   Alūksnes novada 
teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grafiskās daļas kartē “Zeltiņu pagasta teritorijas 
funkcionālā zonējuma karte” un “Zeltiņu pagasta teritorijas, Zeltiņu ciema funkcionālā 
zonējuma karte”. 
 Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.pants nosaka, ka ciema statusu 
piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā 
ir noteikta ciema robeža. Ar ciema robežām saistītie jautājumi tika ietverti Alūksnes novada 
teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam redakcijās, par kurām sabiedriskās apspriešanas tika 
rīkotas laikā no 03.03.2014. līdz 25.04.2014., no 05.01.2015. līdz 26.01.2015. un no 
22.04.2015. līdz 13.05.2015. 
 Piešķirot ciema statusu nekustamajiem īpašumiem, kuri atrodas ciema robežās, ir 
nepieciešams mainīt adresācijas objektu (ēku un zemes vienības uz kuras ēkas atrodas) 
adreses. Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698  “Adresācijas noteikumi” 
14.punkts nosaka, ka ciemu teritoriju daļās īpašumiem, kas nerobežojas ar ielām, bet valsts 
vai pašvaldības autoceļiem ‒ pašvaldībai jāpieņem lēmums par adreses maiņu, līdzšinējā 
adresē iekļaujot piesaisti ciemam. Šo pašu noteikumu 9.punkts nosaka, ka pašvaldībai vai 
pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir 
tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai 
precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām      
prasībām. 
  Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 11.panta pirmo 
daļu, 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698  
“Adresācijas noteikumi” 2., 9., 13. un 14.punktu, Alūksnes novada domes  2015.gada 
27.augusta saistošiem noteikumiem Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojuma 
2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” un to 
sastāvā esošo Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.2.nodaļas “Apdzīvojuma 

alu
ks

ne
.lv



struktūra” 150.punkta 150.3.14. apakšpunktu un grafiskās daļas karti  “Zeltiņu pagasta 
teritorijas Zeltiņu ciema funkcionālā zonējuma karte”,  
 
1. Piešķirt Alūksnes novada Zeltiņu pagasta apdzīvotai vietai ciema statusu “Zeltiņi”,  

saskaņā ar Alūksnes novada domes  2015.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.14/2015 
“Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un grafiskā daļa” grafiskās daļas kartē “Zeltiņu pagasta teritorijas 
Zeltiņu ciema funkcionālā zonējuma karte” noteiktajām robežām. 

2. Mainīt Zeltiņu ciema robežās iekļauto zemes vienību un uz tām esošo ēku, kā arī attiecīgo 
adrešu daļu ēkās esošajām telpu grupām (dzīvokļiem), adreses: 
2.1. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020022, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36940020022001, 36940020022002, 36940020022003, 
36940020022004, 36940020022005, 36940020022006 un 36940020022007,  
adresi no “Alejas”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Alejas”, 
Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.2. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020058, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020058001, 36940020058002, 36940020058003, 
36940020058004, 36940020058005 un 36940020058006,  adresi no “Alpi”, 
Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Alpi”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4345, 

2.3. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020202, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020202001 un 36940020202002,  adresi no 
“Aptieka”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Aptieka”, Zeltiņi, 
Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.4. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020033, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020033001 un 36940020033002,  adresi no “Atomi”, 
Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Atomi”, Zeltiņi, Zeltiņu 
pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.5. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020201, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020201001 un 36940020201002,  adresi no 
“Atvases”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Atvases”, Zeltiņi, 
Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.6. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020006, un uz tās esošai ēkai, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020006001,  adresi no “Bulduri 1”, Zeltiņu pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4345, uz “Bulduri 1”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes 
novads, LV-4345, 

2.7. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020034, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020034001, 36940020034002, 36940020034003 un 
36940020034004,  adresi no “Cīrulīši”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-
4345, uz “Cīrulīši”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.8. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020336, un uz tās esošai ēkai, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020336001,  adresi no “Estrāde”, Zeltiņu pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4345, uz “Estrāde”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes 
novads, LV-4345, 

2.9. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020078, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020078001, 36940020078002 un 36940020078003,  
adresi no “Grantiņi”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Grantiņi”, 
Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.10. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020211, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020211001, 36940020211002, 36940020211003 un 
36940020211004,  adresi no “Ilgas”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 
uz “Ilgas”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 
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2.11. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020049, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020049001, 36940020049002, 36940020049003, 
36940020049004, 36940020049005 un 36940020049006,  adresi no “Imantas”, 
Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Imantas”, Zeltiņi, Zeltiņu 
pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.12. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020001, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020001001, 36940020001002, 36940020001003, 
36940020001004, 36940020001005 un 36940020001006,  adresi no “Imanti”, 
Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Imanti”, Zeltiņi, Zeltiņu 
pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.13. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020075, un uz tās esošai ēkai, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020075001, adresi no “Jaunzeltiņi”, Zeltiņu pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4345, uz “Jaunzeltiņi”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4345, 

2.14. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020056, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020056001, 36940020056002, 36940020056003, 
36940020056004, 36940020056005 un 36940020056006,  adresi no “Kalēji”, 
Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Kalēji”, Zeltiņi, Zeltiņu 
pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.15. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020047, un uz tās esošai ēkai, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020047001,  adresi no “Kapliča”, Zeltiņu pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4345, uz “Kapliča”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes 
novads, LV-4345, 

2.16. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020050, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020050001, 36940020050002 un 36940020050003,  
adresi no “Klusumi”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Klusumi”, 
Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345 , 

2.17. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020019, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020019001, 36940020019002  adresi no “Krāces”, 
Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Krāces”, Zeltiņi, Zeltiņu 
pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.18. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020054, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020054001, 36940020054002 un 36940020054003,  
adresi no “Krūmiņi”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Krūmiņi”, 
Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.19. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020131, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020131001, 36940020131002 un 36940020131003,  
adresi no “Lāses”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Lāses”, 
Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.20. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020176, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020176001 un 36940020176002,  adresi no 
“Lejasdzirnavas”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz 
“Lejasdzirnavas”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.21. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020003, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020003001, 36940020003002, 36940020003003 un 
36940020003004,  adresi no “Līčupes”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-
4345, uz “Līčupes”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.22. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020053, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020053001, 36940020053002, 36940020053003, 
36940020053004, 36940020053005 un 36940020053006,  adresi no “Mazuļi”, 
Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Mazuļi”, Zeltiņi, Zeltiņu 
pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 
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2.23. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020102, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020102001, 36940020102002 un 36940020102003,  
adresi no “Melnupes”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz 
“Melnupes”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.24. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020102001001 (dzīvoklis Nr.1), 
adresi no “Melnupes”-1, Zeltiņu  pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz 
“Melnupes”-1, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.25. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020102001002 (dzīvoklis Nr.2), 
adresi no “Melnupes”-2, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz 
“Melnupes”-2, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.26. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020102001003 (dzīvoklis Nr.3), 
adresi no “Melnupes”-3, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz 
“Melnupes”-3, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.27. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020102001004 (dzīvoklis Nr.4), 
adresi no “Melnupes”-4, Zeltiņus pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz 
“Melnupes”-4, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.28. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020102001005 (dzīvoklis Nr.5), 
adresi no “Melnupes”-5, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz 
“Melnupes”-5, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.29. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020102001006 (dzīvoklis Nr.6), 
adresi no “Melnupes”-6, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz 
“Melnupes”-6, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.30. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020102001007 (dzīvoklis Nr.7), 
adresi no “Melnupes”-7, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz 
“Melnupes”-7, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.31. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020102001008 (dzīvoklis Nr.8), 
adresi no “Melnupes”-8, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz 
“Melnupes”-8, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.32. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020102001009 (dzīvoklis Nr.9), 
adresi no “Melnupes”-9, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz 
“Melnupes”-9, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.33. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020102001010 (dzīvoklis Nr.10), 
adresi no “Melnupes”-10, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz 
“Melnupes”-10, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.34. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020102001011 (dzīvoklis Nr.11), 
adresi no “Melnupes”-11, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz 
“Melnupes”-11, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.35. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020102001012 (dzīvoklis Nr.12), 
adresi no “Melnupes”-12, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz 
“Melnupes”-12, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.36. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020032, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020032001, 36940020032002, 36940020032003 un 
36940020032004,  adresi no “Niedras”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-
4345, uz “Niedras”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.37. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020062, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020062001, 36940020062002, 36940020062003, 
36940020062004, 36940020062005, 36940020062006, 36940020062007, 
36940020062008 un 36940020062009,  adresi no “Noras”, Zeltiņu pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4345, uz “Noras”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes 
novads, LV-4345, 

alu
ks

ne
.lv



2.38. ēkai, ar kadastra apzīmējumu 36940010006002,  adresi no “Pagastmāja”, Zeltiņu 
pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Pagastmāja”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4345, 

2.39. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940010006002001, adresi no 
“Pagastmāja”-1, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Pagastmāja”-
1,  Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.40. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940010006002002, adresi no 
“Pagastmāja”-2, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Pagastmāja”-
2,  Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.41. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940010006002003, adresi no 
“Pagastmāja”-3, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Pagastmāja”-
3,  Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.42. ēkām, ar kadastra apzīmējumu 36940010006005 un 36940010006006,  adresi no 
“Skola”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Skola”, Zeltiņi, 
Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.43. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020200, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020200001, 36940020200002, 36940020200003, 
36940020200004 un 36940020200005,  adresi no “Priednieki”, Zeltiņu pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4345, uz “Priednieki”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes 
novads, LV-4345, 

2.44. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020073, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020073001, 36940020073002, 36940020073003, 
36940020073004, 36940020073005 un 36940020073006,  adresi no “Rīti”, 
Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Rīti”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4345, 

2.45. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020020, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020020001, 36940020020002 un 36940020020003,  
adresi no “Rūķīši”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Rūķīši”, 
Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.46. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020205, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020205001, 36940020205002, 36940020205005, 
36940020205006 un 36940020205007,  adresi no “Rūpnieki”, Zeltiņu pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4345, uz “Rūpnieki”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes 
novads, LV-4345, 

2.47. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020230, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020230001, 36940020230002, 36940020230003 un 
36940020230004,  adresi no “Silvas”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-
4345, uz “Silvas”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.48. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020232, un uz tās esošai ēkai, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020232001,  adresi no “Smilgas”, Zeltiņu pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4345, uz “Smilgas”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes 
novads, LV-4345, 

2.49. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020207, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020207001, 36940020207003, 36940020207004 un 
36940020207005,  adresi no “Straumes”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-
4345, uz “Straumes”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.50. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020207001001 (dzīvoklis Nr.1), 
adresi no “Straumes”-1, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz 
“Straumes”-1, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.51. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020207001002 (dzīvoklis Nr.2), 
adresi no “Straumes”-2, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz 
“Straumes”-2, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  
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2.52. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020207001003 (dzīvoklis Nr.3), 
adresi no “Straumes”-2, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz 
“Straumes”-3, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.53. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020207001004 (dzīvoklis Nr.4), 
adresi no “Straumes”-4, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz 
“Straumes”-4, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.54. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020187, un uz tās esošai ēkai, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020187001,  adresi  no “Strazdiņi”, Zeltiņu pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4345, uz “Strazdiņi”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes 
novads, LV-4345, 

2.55. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020226, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020226001, 36940020226002, 36940020226003 un 
36940020226004,  adresi no “Stūrīši”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-
4345, uz “Stūrīši”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.56. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020228, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020228001 un 36940020228002,  adresi no “Teikas”, 
Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Teikas”, Zeltiņi, Zeltiņu 
pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.57. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020103, un uz tās esošai ēkai, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020103001, kā arī funkcionāli saistītām ēkām ar 
kadastra apzīmējumu 36940020104001, 36940020104002 un 36940020104003,  
adresi no “Tērces”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Tērces”, 
Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.58. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020103001001 (dzīvoklis Nr.1), 
adresi no “Tērces”-1, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Tērces”-1, 
Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.59. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020103001002 (dzīvoklis Nr.2), 
adresi no “Tērces”-2, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Tērces”-2, 
Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.60. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020103001003 (dzīvoklis Nr.3), 
adresi no “Tērces”-3, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Tērces”-3, 
Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.61. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020103001004 (dzīvoklis Nr.4), 
adresi no “Tērces”-4, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Tērces”-4, 
Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.62. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020103001005 (dzīvoklis Nr.5), 
adresi no “Tērces”-5, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Tērces”-5, 
Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.63. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020103001006 (dzīvoklis Nr.6), 
adresi no “Tērces”-6, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Tērces”-6, 
Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.64. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020103001007 (dzīvoklis Nr.7), 
adresi no “Tērces”-7, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Tērces”-7, 
Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.65. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020103001008 (dzīvoklis Nr.8), 
adresi no “Tērces”-8, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Tērces”-8, 
Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.66. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020103001009 (dzīvoklis Nr.9), 
adresi no “Tērces”-9, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Tērces”-9, 
Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  
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2.67. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020103001010 (dzīvoklis Nr.10), 
adresi no “Tērces”-10, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Tērces”-
10, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.68. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020103001011 (dzīvoklis Nr.11), 
adresi no “Tērces”-11, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Tērces”-
11, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.69. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020103001012 (dzīvoklis Nr.12), 
adresi no “Tērces”-12, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Tērces”-
12, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.70. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020103001013 (dzīvoklis Nr.13), 
adresi no “Tērces”-13, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Tērces”-
13, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.71. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020103001014 (dzīvoklis Nr.14), 
adresi no “Tērces”-14, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Tērces”-
14, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.72. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020103001015 (dzīvoklis Nr.15), 
adresi no “Tērces”-15, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Tērces”-
15, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.73. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020103001016 (dzīvoklis Nr.16), 
adresi no “Tērces”-16, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Tērces”-
16, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.74. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020103001017 (dzīvoklis Nr.17), 
adresi no “Tērces”-17, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Tērces”-
17, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.75. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020103001018 (dzīvoklis Nr.18), 
adresi no “Tērces”-18, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Tērces”-
18, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.76. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020103001019 (dzīvoklis Nr.19), 
adresi no “Tērces”-19, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Tērces”-
19, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.77. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020103001020 (dzīvoklis Nr.20), 
adresi no “Tērces”-20, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Tērces”-
20, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.78. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020103001021 (dzīvoklis Nr.21), 
adresi no “Tērces”-21, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Tērces”-
21, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.79. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020103001022 (dzīvoklis Nr.22), 
adresi no “Tērces”-22, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Tērces”-
22, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.80. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020103001023 (dzīvoklis Nr.23), 
adresi no “Tērces”-23, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Tērces”-
23, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.81. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36940020103001024 (dzīvoklis Nr.24), 
adresi no “Tērces”-24, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Tērces”-
24, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345,  

2.82. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020340, un uz tās esošai ēkai, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020340001,   adresi no “TP 1385 Zeltiņi”, Zeltiņu 
pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “TP 1385 Zeltiņi”, Zeltiņi, Zeltiņu 
pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.83. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020120, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020120001  un 36940020120002,  adresi no 
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“Upeskalni”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Upeskalni”, 
Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.84. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020198, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020198001 un 36940020198002,  adresi no 
“Veczeltiņi”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Veczeltiņi”, 
Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.85. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020036, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020036001 un 36940020036002,  adresi no “Vētras”, 
Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Vētras”, Zeltiņi, Zeltiņu 
pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.86. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020212, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020212001, 36940020212002 un 36940020212003,  
adresi no “Vītoli”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Vītoli”, 
Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.87. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020210, un uz tās esošai ēkai, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020210001,  adresi no “Vītoli 1”, Zeltiņu pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4345, uz “Vītoli 1”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes 
novads, LV-4345, 

2.88. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020206, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020206001, 36940020206002, 36940020206003  un 
36940020206004,  adresi no “Zeltalejas”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-
4345, uz “Zeltalejas”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.89. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020208, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020208001, 36940020208002 un 36940020208003,  
adresi no “Zelti”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Zelti”, Zeltiņi, 
Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.90. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020213, un ēkām, ar kadastra 
apzīmējumu 36940020213001, 36940020213002, 36940020213003 un 
36940020213004,  adresi no “Zeltiņi”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-
4345, uz “Zeltiņi”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.91. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020046, un uz tās esošai ēkai, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020046001,  adresi no “Zeltiņu baznīca”, Zeltiņu 
pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, uz “Zeltiņu baznīca”, Zeltiņi, Zeltiņu 
pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 

2.92. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36940020203, un uz tās esošai ēkai, ar 
kadastra apzīmējumu 36940020203001,  adresi no “Ziediņi”, Zeltiņu pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4345, uz “Ziediņi”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes 
novads, LV-4345. 

 
Karte 
 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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2016.gada 25.februārī                                         sēdes protokols Nr.3, 3.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
  

LĒMUMS Nr.42 
 

Par atzinuma sniegšanu par dabas lieguma “Jaunanna” dabas aizsardzības plānu 
 
 Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ESTONIAN, LATVIAN & 
LITHUANIAN ENVIRONMENT” 11.02.2016. iesniegumu (reģistrēts  Alūksnes novada 
pašvaldībā 11.02.2016. ar Nr.ANP/1-40/16/590) par atzinuma sniegšanu izstrādātajam dabas 
aizsardzības plānam dabas liegumam “Jaunanna”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, 
(turpmāk tekstā - DL), konstatēts: 
  dabas aizsardzības plāns uzsākts izstrādāt 2015.gadā laika posmam no 2016.gada līdz 
2028.gadam, 
 DL platība ir 1318,1 ha, tai skaitā 39,8 ha privātīpašumā, 1,0 ha  pašvaldības īpašumā 
un 1277,3 ha valsts īpašumā, 
 saskaņā ar izstrādāto dabas aizsardzības plānu DL teritorijā īpaši aizsargājamo biotopu 
platības aizņem 50,4% no teritorijas, konstatētas 14 retas vai aizsargājamas augu sugas, 9 
retas  vai aizsargājamas sūnu sugas, 5 retas vai aizsargājamas ķērpju  sugas, 17 īpaši 
aizsargājamās putnu sugas, 8 sikspārņu sugas, 17 īpaši aizsargājamas vai Latvijā retas 
bezmugurkaulnieku sugas, 
 DL dabas aizsardzības plānā paredzētas šādas zonas: 

1. Regulējamā režīma zona (RRZ); 
2. Dabas lieguma zona (DLZ); 
3. Dabas parka zona (DPZ); 
4. Neitrālā zona (AAZ). 
DL dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana norisinājās no 2016.gada 

11.janvāra līdz 2016.gada 1.februārim, kā arī 2016.gada 22.janvārī notika sabiedriskās 
apspriešanas sanāksme. Iesniegto priekšlikumu apkopojums un attiecīgi veiktie labojumi 
atainoti pārskata tabulā, no kuras redzams, ka būtisku iebildumu izstrādātajam DL dabas 
aizsardzības plānam nav. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” 33.punktu, SIA 
“ESTONIAN, LATVIAN & LITHUANIAN ENVIRONMENT” 11.02.2016. iesniegumu, 

Sniegt pozitīvu atzinumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ESTONIAN, LATVIAN 
& LITHUANIAN ENVIRONMENT” izstrādātajam dabas lieguma “Jaunanna” dabas 
aizsardzības plānam. 

 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

alu
ks

ne
.lv



 
 

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 

2016.gada 25.februārī                                         sēdes protokols Nr.3, 4.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.43 
 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 2014.gada 27.marta noteikumos Nr.5/2014 “Par 
atļauju izsniegšanu iebraukšanai Alūksnes Pilssalā un Alūksnes muižas parkā”  

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu un 5.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
izdarīt šādu grozījumu Alūksnes novada domes 2014.gada 27.marta noteikumos 

Nr.5/2014 “Par atļauju izsniegšanu iebraukšanai Alūksnes Pilssalā un Alūksnes muižas 
parkā” (apstiprināti ar 27.03.2014. lēmumu Nr.116 (protokols Nr.6, 38.punkts): 

 
 Nosaukumā un visā tekstā aizstāt vārdus “Alūksnes Pilssala un Alūksnes muižas 
parks” attiecīgajā locījumā ar vārdiem “Alūksnes Pilssala, Alūksnes Muižas parks, 
Tempļakalna parks” attiecīgajā locījumā. 
 
 
Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.44 
 

Par  grozījumiem Alūksnes novada domes 26.03.2015. lēmumā Nr.119 „Par vēlētāju 
parakstu apliecināšanu” 

 
Pamatojoties uz likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas 

pilsoņu iniciatīvu” 22.panta otro daļu, 
 
Sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Mārkalnes pagasta pārvaldes sekretāri-

lietvedi Maretu ESTAMIROVU, personas kods [..],  
 

Uzdot veikt vēlētāju parakstu apliecināšanu, likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu 
ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” ietvaros, Ivetai DRIŅINAI, personas kods [..], 
Mārkalnes pagasta pārvaldes sekretārei - lietvedei. 

 
 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.45 
 

Par iestāšanos organizācijā “Innovation Circle Network” 
 

 Ar mērķi uzlabot starptautisko sadarbību, attīstītu pārrobežu sadarbību un īstenotu 
kopīgus projektus, ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011. – 2017. 
aktualizētā Rīcības plāna 2015. – 2017. gadam (apstiprināta ar Alūksnes novada domes 
29.01.2015. lēmumu Nr.16) 8.2. punktu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  21.panta 
pirmās daļas 27. punktu, 95.panta ceturto daļu, 
 

1. Iestāties organizācijā “Innovation Circle Network”, reģistrācijas kods 
NO 992 309 946. 

2. Paredzēt no Alūksnes novada pašvaldības 2016.gada budžeta 300,00 EUR (trīs simti 
euro) 2016.gadam biedra naudas nodrošināšanai. 

 
Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.46 
 

Par Alūksnes novada domes 2010.gada 22.jūnija lēmuma Nr.387 atzīšanu par 
spēku zaudējušu 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, 
 

Atzīt Alūksnes novada domes 2010.gada 22.jūnija lēmumu Nr. 387 “Par darba grupas 
sadarbībai ar valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī komercstruktūrām Krievijas Federācijā 
izveidošanu” par spēku zaudējušu. 
 
Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
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2016.gada 25.februārī                                         sēdes protokols Nr.3, 8.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.47 
 

Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 
līdzekļu izlietojumu 2016.gadā Mālupes pagastā 

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

„Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada domes 23.01.2014. noteikumiem 
Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 
uzlabošanas mērķprogrammu 2014.-2017.gadam”, un saskaņā ar domes priekšsēdētāja 
01.02.2016. rīkojumu Nr.ANP/1-6/16/51 „Par komisijas izveidošanu” izveidotās vērtēšanas 
komisijas par finansējuma sadali 2016.gadā Alūksnes novada teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektiem 03.02.2016. lēmumu, Mālupes 
pagasta pārvaldes 09.02.2016. iesniegumu Nr.MLPP/1-5/16/10,  
 

1. Atbalstīt Mālupes pagasta pārvaldes projektu „Ceļa Mālupe – Priedulāji asfalta 
seguma atjaunošana” ar indikatīvo summu līdz 40 000 EUR (četrdesmit tūkstoši euro). 

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

3. Projektu iesniedzēji var uzsākt īstenot projektu pēc iepirkuma procedūras rezultātu 
izziņošanas un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas saskaņojuma saņemšanas. 

4. Finanšu nodaļai nodrošināt finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta 
grozījumos pēc šī lēmuma 2. un 3.punktā minētās informācijas saņemšanas. 

 
 

Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
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2016.gada 25.februārī                                         sēdes protokols Nr.3, 9.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.48 

Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 
līdzekļu izlietojumu 2016.gadā Jaunannas pagastā 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma 
„Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada domes 23.01.2014. noteikumiem 
Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 
uzlabošanas mērķprogrammu 2014.-2017.gadam”, un saskaņā ar domes priekšsēdētāja 
01.02.2016. rīkojumu Nr.ANP/1-6/16/51 „Par komisijas izveidošanu” izveidotās vērtēšanas 
komisijas par finansējuma sadali 2016.gadā Alūksnes novada teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektiem 03.02.2016. lēmumu, Jaunannas 
pagasta pārvaldes 10.02.2016. iesniegumu Nr.JNPP/1-5/16/8,  
 

1. Atbalstīt Jaunannas pagasta pārvaldes projektu “Dārza mini traktora ar pļaušanas 
iekārtu iegāde” summu līdz 4 000 EUR (četri tūkstoši euro). 

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

3. Projektu iesniedzēji var uzsākt īstenot projektu pēc iepirkuma procedūras rezultātu 
izziņošanas un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas saskaņojuma saņemšanas. 

4. Finanšu nodaļai nodrošināt finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta 
grozījumos pēc šī lēmuma 2. un 3.punktā minētās informācijas saņemšanas. 

 
 

Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
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2016.gada 25.februārī                                        sēdes protokols Nr.3, 10.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.49 
 

Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 
līdzekļu izlietojumu 2016.gadā Annas pagastā 

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

„Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada domes 23.01.2014. noteikumiem 
Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 
uzlabošanas mērķprogrammu 2014.-2017.gadam”, un saskaņā ar domes priekšsēdētāja 
01.02.2016. rīkojumu Nr.ANP/1-6/16/51 „Par komisijas izveidošanu” izveidotās vērtēšanas 
komisijas par finansējuma sadali 2016.gadā Alūksnes novada teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektiem 03.02.2016. lēmumu, Annas 
pagasta pārvaldes 10.02.2016. iesniegumu Nr. ASPP/1-5/16/3,  
 

1. Atbalstīt Annas pagasta pārvaldes projektu „Vides labiekārtošana pie pagasta 
iestādēm” ar indikatīvo summu līdz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro). 

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

3. Projektu iesniedzēji var uzsākt īstenot projektu pēc iepirkuma procedūras rezultātu 
izziņošanas un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas saskaņojuma saņemšanas. 

4. Finanšu nodaļai nodrošināt finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta 
grozījumos pēc šī lēmuma 2. un 3.punktā minētās informācijas saņemšanas. 

 
Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
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2016.gada 25.februārī                                        sēdes protokols Nr.3, 11.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.50 
 

Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 
līdzekļu izlietojumu 2016.gadā Ilzenes pagastā 

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

„Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada domes 23.01.2014. noteikumiem 
Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 
uzlabošanas mērķprogrammu 2014.-2017.gadam”, un saskaņā ar domes priekšsēdētāja 
01.02.2016. rīkojumu Nr.ANP/1-6/16/51 „Par komisijas izveidošanu” izveidotās vērtēšanas 
komisijas par finansējuma sadali 2016.gadā Alūksnes novada teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektiem 03.02.2016. lēmumu, Ilzenes 
pagasta pārvaldes 10.02.2016. iesniegumu Nr.IPP/1-5/16/14,  
 

1. Atbalstīt Ilzenes pagasta pārvaldes projektus ar kopējo indikatīvo summu līdz 30 000 
EUR (trīsdesmit tūkstoši euro), t.sk. „Pašvaldības autoceļa “Jaunzemi - Zvirgzdiņi” 
posma atjaunošana” (indikatīvi 27 000 EUR) un “Ilzenes pamatskolas telpu remonts” 
(indikatīvi 3 000 EUR). 

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

3. Projektu iesniedzēji var uzsākt īstenot projektu pēc iepirkuma procedūras rezultātu 
izziņošanas un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas saskaņojuma saņemšanas. 

4. Finanšu nodaļai nodrošināt finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta 
grozījumos pēc šī lēmuma 2. un 3.punktā minētās informācijas saņemšanas. 

 
Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.51 
 

Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 
līdzekļu izlietojumu 2016.gadā Mārkalnes pagastā 

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

„Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada domes 23.01.2014. noteikumiem 
Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 
uzlabošanas mērķprogrammu 2014.-2017.gadam”, un saskaņā ar domes priekšsēdētāja 
01.02.2016. rīkojumu Nr.ANP/1-6/16/51 „Par komisijas izveidošanu” izveidotās vērtēšanas 
komisijas par finansējuma sadali 2016.gadā Alūksnes novada teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektiem 03.02.2016. lēmumu, Mārkalnes 
pagasta pārvaldes 11.02.2016. iesniegumu Nr.MRPP/1-5/16/20, 
 

1. Atbalstīt Mārkalnes pagasta pārvaldes projektus „Estrādes “Lakstīgalas” 
labiekārtošana” un “Jauniešu interešu telpas izveidošana Mārkalnes pamatskolā” ar 
kopējo indikatīvo summu līdz 21 153 EUR (divdesmit viens tūkstotis viens simts 
piecdesmit trīs euro). 

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

3. Projektu iesniedzēji var uzsākt īstenot projektu pēc iepirkuma procedūras rezultātu 
izziņošanas un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas saskaņojuma saņemšanas. 

4. Finanšu nodaļai nodrošināt finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta 
grozījumos pēc šī lēmuma 2. un 3.punktā minētās informācijas saņemšanas. 

 
 
Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
 
  

alu
ks

ne
.lv



 
 

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 

2016.gada 25.februārī                                        sēdes protokols Nr.3, 13.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.52 
 

Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 
līdzekļu izlietojumu 2016.gadā Veclaicenes pagastā 

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

„Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada domes 23.01.2014. noteikumiem 
Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 
uzlabošanas mērķprogrammu 2014.-2017.gadam”, un saskaņā ar domes priekšsēdētāja 
01.02.2016. rīkojumu Nr.ANP/1-6/16/51 „Par komisijas izveidošanu” izveidotās vērtēšanas 
komisijas par finansējuma sadali 2016.gadā Alūksnes novada teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektiem 03.02.2016. lēmumu, Veclaicenes 
pagasta pārvaldes 12.02.2016. iesniegumu Nr.VPP/1-5/16/13, 
 

1. Atbalstīt Veclaicenes pagasta pārvaldes projektu „Ievas ezera krasta teritorijas 
labiekārtošana Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā” ar indikatīvo summu līdz 
14 847 EUR (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi euro).  

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

3. Projektu iesniedzēji var uzsākt īstenot projektu pēc iepirkuma procedūras rezultātu 
izziņošanas un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas saskaņojuma saņemšanas. 

4. Finanšu nodaļai nodrošināt finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta 
grozījumos pēc šī lēmuma 2. un 3.punktā minētās informācijas saņemšanas. 

 
Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.53 
 

Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 
līdzekļu izlietojumu 2016.gadā Malienas pagastā 

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

„Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada domes 23.01.2014. noteikumiem 
Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 
uzlabošanas mērķprogrammu 2014.-2017.gadam”, un saskaņā ar domes priekšsēdētāja 
01.02.2016. rīkojumu Nr.ANP/1-6/16/51 „Par komisijas izveidošanu” izveidotās vērtēšanas 
komisijas par finansējuma sadali 2016.gadā Alūksnes novada teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektiem 03.02.2016. lēmumu, Malienas 
pagasta pārvaldes 08.02.2016. iesniegumu Nr.MPP/1-5/16/4,  
 

1. Atbalstīt Malienas pagasta pārvaldes projektu „Malienas pamatskolas ēkas fasādes 
atjaunošana” ar indikatīvo summu  līdz 40 000 EUR (četrdesmit tūkstoši euro). 

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

3. Projektu iesniedzēji var uzsākt īstenot projektu pēc iepirkuma procedūras rezultātu 
izziņošanas un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas saskaņojuma saņemšanas. 

4. Finanšu nodaļai nodrošināt finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta 
grozījumos pēc šī lēmuma 2. un 3.punktā minētās informācijas saņemšanas. 

 
Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.54 
 

Par projektu “Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība” 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru 
kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 799 “Licencētās  makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību kārtība” 3.punktu, Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr.215 „Noteikumi 
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, 
Alūksnes novada domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.30/2013 „Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 10.1.2.punktu, 
 

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

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas līdz 3500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro 
un 00 centi), ko sastāda Zivju fonda finansējums līdz 2800,00 EUR (divi tūkstoši 
astoņi simti euro) un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums līdz 700,00  EUR 
(septiņi simti euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2016.gada budžeta līdzekļiem; 
3.2. noteikt par projekta realizāciju atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.55 
 

Par projektu “Zandartu pavairošana Sudala ezerā”   
 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru 
kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 799 “Licencētās  makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību kārtība” 3.punktu, Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi 
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, 
Alūksnes novada domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.30/2013 „Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 10.1.2.punktu, 
 

1. Alūksnes novada pašvaldībai piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta 
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu 
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā” ar 
projekta pieteikumu ,,Zandartu pavairošana Sudala ezerā”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas līdz 2900,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti 
euro), ko sastāda Zivju fonda finansējums līdz 2200,00 EUR (divi tūkstoši divi simti 
euro) un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums līdz 700,00 EUR (septiņi simti 
euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2016.gada budžeta līdzekļiem; 
3.2. noteikt par projekta realizāciju atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.56 
 

Par projektu “Pētījums par jūras kraukļu ietekmi uz Alūksnes ezera zivju resursiem”   
 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru 
kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 799 “Licencētās  makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību kārtība” 3.punktu, Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi 
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, 
Alūksnes novada domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.30/2013 „Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 10.1.2.punktu, 
 

1. Alūksnes novada pašvaldībai piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta 
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem pasākumā „Zinātniskās 
pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos 
pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu 
finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu 
finansējuma” ar projekta pieteikumu ,,Pētījums par jūras kraukļu ietekmi uz Alūksnes 
ezera zivju resursiem”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas līdz 4800,00 EUR (četri tūkstoši astoņi simti 
euro), ko sastāda Zivju fonda finansējums līdz 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro) un 
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums līdz 800,00 EUR (astoņi simti euro) 
apmērā. 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2016.gada budžeta līdzekļiem; 
3.2. noteikt par projekta realizāciju atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.57 
 

Par projektu “Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā”   
 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru 
kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 799 “Licencētās  makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību kārtība” 3.punktu, Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr.215 „Noteikumi 
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, 
Alūksnes novada domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.30/2013 „Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 10.1.2.punktu, 
 

1. Alūksnes novada pašvaldībai piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta 
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu 
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā” ar 
projekta pieteikumu ,,Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas līdz 7200,00 EUR (septiņi tūkstoši divi simti 
euro), ko sastāda Zivju fonda finansējums līdz 6000,00 EUR (seši tūkstoši euro) un 
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums līdz 1200,00 EUR (viens tūkstotis divi 
simti euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2016.gada budžeta līdzekļiem; 
3.2. noteikt par projekta realizāciju atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.58 
 

Par projektu “Zandartu pavairošana Indzera ezerā”   
 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru 
kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 799 “Licencētās  makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību kārtība” 3.punktu, Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi 
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, 
Alūksnes novada domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.30/2013 „Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 10.1.2.punktu, 
 

1. Alūksnes novada pašvaldībai piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta 
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu 
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā” ar 
projekta pieteikumu ,,Zandartu pavairošana Indzera ezerā”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas līdz  2700,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti 
euro), ko sastāda Zivju fonda finansējums līdz 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro) un 
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums līdz 700,00 EUR (septiņi simti euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2016.gada budžeta līdzekļiem; 
3.2. noteikt par projekta realizāciju atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.59 
 

Par Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta  pārvaldes sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem Kūdupes kapos 

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

apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5.panta pirmo daļu, Alūksnes novada 
pašvaldības 2013.gada 7.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.39/2013 „Alūksnes novada 
pašvaldības kapsētu darbības noteikumi”,  
 

1. Apstiprināt šādu maksu par Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta pārvaldes 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem Kūdupes kapos: 

 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Daudzums Cena EUR, bez 
PVN 

Cena EUR, 
ar PVN 

1. Apbedījuma vietas 
ierādīšana 

1 3,92 4,74  

2. Jaunas kapa vietas 
ierādīšana: 

   

2.1. Vienvietīgas kapa vietas 
ierādīšana  

1 2,47 2,99 

2.2. Divvietīgas kapa vietas 
ierādīšana  

1 3,53 4,27 

2.3. Trīsvietīgas kapa vietas 
ierādīšana  

1 4,58 5,54 

2.4. Četrvietīgas kapa vietas 
ierādīšana  

1 5,64 6,82 

 
2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī. 
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Lēmums satur ierobežotas  
pieejamības informāciju (personas kodu) 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.60 
 

Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu „Pagodinājums kultūrā”, 
„Pagodinājums sportā” un naudas balvu piešķiršanu 

 
     Pamatojoties uz Alūksnes novada domes nolikuma Nr.3/2013 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības apbalvojumiem”, apstiprināts ar Alūksnes novada domes 28.03.2013. lēmumu 
Nr.163 (sēdes protokols Nr.5, 83.p.), 37. un 57.punktu, Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja 03.02.2016. rīkojumu Nr.ANP/1-6/16/54 „Par komisijas izveidošanu” un 
pretendentu pašvaldības apbalvojumam „Pagodinājums sportā” un „Pagodinājums kultūrā” 
izvērtēšanas komisijas 04.02.2016. protokola 7.punktu: 
 
1. Apbalvot par īpašiem sasniegumiem kultūrā ar Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu 
„Pagodinājums kultūrā” un naudas balvu 300,00 EUR (trīs simti euro): 

1.1. Pededzes tautas nama deju kolektīvu vadītāju Ludmilu UGLOVSKU, personas 
kods [..], par nozīmīgu ieguldījumu Pededzes kultūras dzīvē un deju mākslas attīstībā; 
1.2. Alūksnes Kultūras centra direktori Sanitu BĒRZIŅU,  personas kods [..], par 
nozīmīgu ieguldījumu Alūksnes novada kultūras dzīves un Alūksnes Kultūras centra 
attīstībā;  
1.3. Veclaicenes tautas nama vokālo ansambļu vadītāju Ilzi BRIEDIŅU, personas 
kods [..], par ieguldījumu novada kultūras dzīves attīstībā un augstiem sasniegumiem 
darbā ar amatierkolektīviem;  

 1.4. Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izglītības metodiķi, Skolu 
 jaunatnes Dziesmu un deju svētku koordinatori Alūksnes novadā Ingu MEIRĀNI, 
 personas kods [..], par nozīmīgu ieguldījumu Dziesmu svētku procesa 
 nodrošināšanā un paaudžu pārmantojamības stiprināšanā. 
 
2. Apbalvot par īpašiem sasniegumiem sportā ar Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu 
„Pagodinājums sportā” un naudas balvu 300,00 EUR (trīs simti euro):  

 2.1. Vieglatlēti Zandu ŠĶETIKU, personas kods [..], par augstiem  sasniegumiem 
 vieglatlētikas sacensībās Latvijā un veselīga dzīvesveida aktivitāšu rīkošanu Liepnā; 
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2.2. Aerobikas treneri Ingūnu DOVGĀNI, personas kods [..], par  iedzīvotāju 
veselīga dzīvesveida veicināšanu un sportisku aktivitāšu popularizēšanu  Alūksnes 
novadā; 
2.3. Riteņbraucēju Andri VOSEKALNU, personas kods [..], par augstiem rezultātiem 
riteņbraukšanā Latvijā un neatlaidību sportā; 

 2.4. Sportistu Oskaru MUIŽNIEKU, personas kods [..], par augstiem 
 sasniegumiem Latvijas 2.Ziemas olimpiādē, biatlonā un distanču slēpošanā. 
 
3. Apbalvot par starptautiskiem sasniegumiem sportā ar Alūksnes novada pašvaldības 
apbalvojumu „Pagodinājums sportā” un naudas balvu 400,00 EUR (četri simti euro):  

3.1. Bobslejistu Intaru DAMBI, personas kods [..], par augstiem sasniegumiem 
Pasaules un Eiropas līmeņa bobsleja sacensībās un Alūksnes atpazīstamības 
veicināšanu pasaulē; 
3.2. Biatlonistu Andreju RASTORGUJEVU, personas kods [..], par augstiem 
sasniegumiem Pasaules un Eiropas biatlona sacensībās un Alūksnes atpazīstamības 
veicināšanu pasaulē; 
3.3. Vieglatlēti Ilonu MARHELI, personas kods [..], par augstiem  sasniegumiem 
Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās vieglatlētikā, pusmaratona un maratona 
distancēs; 

 3.4. Orientieristu Edgaru BERTUKU, personas kods [..], par augstiem 
 sasniegumiem orientēšanās sportā Pasaules čempionātā un Alūksnes atpazīstamības 
 veicināšanu pasaulē.  

 
4. Apbalvot par īpašiem sasniegumiem un mūža ieguldījumu sportā ar Alūksnes novada 

pašvaldības apbalvojumu „Pagodinājums sportā” un naudas balvu 400,00 EUR (četri simti 
euro) bijušo Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas treneri Raiti SALAKU, 
personas kods [..], par mūža ieguldījumu biatlona tradīciju izveidē Alūksnē. 
 
5. Naudas balvas apmērs norādīts pirms nodokļu nomaksas. 
 
6. Naudas balva, atskaitot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, iemaksājama balvas 
saņēmēja norādītajā kontā. 
 
7. Apbalvot par īpašiem sasniegumiem un mūža ieguldījumu kultūrā ar Alūksnes novada 
pašvaldības apbalvojumu „Pagodinājums kultūrā” un naudas balvu 400,00 EUR (četri simti 
euro) Veclaicenes pagasta senioru vokālo ansambli - par augstiem sasniegumiem darbībā un 
mūža ieguldījumu kultūrā. 
 
8. 7.punktā noteikto naudas balvu piešķirt Veclaicenes tautas namam, veicot grozījumus 
2016.gada budžetā. 
 
Domes priekšsēdētājs                        A.DUKULIS  
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Lēmuma projekts 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 

2016.gada 25.februārī                                       sēdes protokols Nr.3, 23.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.61 
 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.413 „Par amata 
vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”  
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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 

2016.gada 25.februārī                                       sēdes protokols Nr.3, 24.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.62 
 

Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā ar projektu “AUTOBUSS” 

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

 
1. Alūksnes novada pašvaldībai piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 

organizētā, Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam finansētā atklātā 
projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar 
mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”, ar projektu “AUTOBUSS” 
(turpmāk tekstā - projekts). 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 3500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro) 
apmērā. 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā, noteikt par projekta atbildīgo personu Alūksnes 
novada pašvaldības Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu metodiķi Ilzi 
ZVEJNIECI. 

 
Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS alu
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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 

2016.gada 25.februārī                                       sēdes protokols Nr.3, 25.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.63 
 

Par projektu „Bērnu un jauniešu izglītošana par dabā esošajām ekosistēmām un to 
savstarpējām mijiedarbībām”  

Izskatot biedrības „C.ALBULA”, reģistrācijas Nr.50008159001, 22.02.2016. 
iesniegumu, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 23.02.2016. ar Nr.ANP/1- 41/16/735 par 
līdzfinansējuma piešķiršanu projektam, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, 
un  Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 “Par Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 1.4., 
1.9.1., 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, 

1. Atbalstīt biedrības “C.ALBULA”, reģistrācijas Nr.50008159001, projektā “Bērnu un 
jauniešu izglītošana par dabā esošajām ekosistēmām un to savstarpējām 
mijiedarbībām” – turpmāk tekstā – projekts, plānoto aktivitāšu īstenošanu par kopējo 
summu 2631,11 EUR (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit viens euro un 11 centi), kuru 
paredzēts iesniegt Zivju fonda  pasākumam “Sabiedrības informēšanas pasākumi”  
projektu konkursam. 

 
2. Projekta atbalsta gadījumā:  

2.1.  nodrošināt līdzfinansējumu projekta realizācijai 260,00 EUR (divi simti 
sešdesmit euro)  apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2016.gada budžeta 
līdzekļiem; 
2.2.  pašvaldības izpilddirektoram slēgt sadarbības līgumu ar biedrību “C.ALBULA” 
par projekta realizāciju. 

 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, 

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

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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