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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.67 
 

Par ciema statusa piešķiršanu un adrešu maiņu Jaunannas pagastā Alūksnes novadā  
 
       Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam, apstiprināta ar Alūksnes 
novada domes  2015.gada 27.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.14/2015 “Alūksnes 
novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un grafiskā daļa”,  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.2.nodaļas 
“Apdzīvojuma struktūra” 150.punkta 150.3.5. apakšpunktā paredzēts, ka Alūksnes novada 
Jaunannas pagastā ir vietējas nozīmes centrs ar ciema statusu Jaunanna, kura robežas grafiski 
atspoguļotas   Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grafiskās daļas kartē 
“Jaunannas pagasta teritorijas funkcionālā zonējuma karte” un “Jaunannas pagasta teritorijas, 
Jaunannas 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. Tā kā ciemā Jaunanna ir izveidots ielu tīkls, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 
8.decembra noteikumu Nr.698  “Adresācijas noteikumi” 14.punktu, kas nosaka, ka ciemu 
teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar 
piesaisti ielas nosaukumam, pašvaldībai attiecīgi jāmaina ēku un apbūvei paredzēto zemes 
vienību adreses, piesaistot tās ielām,  bet tās adreses, kas nerobežojas ar ielām, bet valsts vai 
pašvaldības autoceļiem ‒ pieņemt lēmumu par adreses maiņu, līdzšinējā adresē iekļaujot 
piesaisti ciemam.  
  To pašu noteikumu 9.punkts nosaka, ka pašvaldības domei 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 
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daļu, 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698  
“Adresācijas noteikumi” 2., 9., 13., 14. un 17.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 
struktūra” 150.punkta 150.3.5. apakšpunktu un grafiskās daļas karti “Jaunannas pagasta 
teritorijas funkcionālā zonējuma karte” un “Jaunannas pagasta teritorijas Jaunannas ciema 
funkcionālā zonējuma karte”,  
 
1. Piešķirt Alūksnes novada Jaunannas pagasta apdzīvotai vietai “Jaunanna” ciema statusu, 

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

2. Piešķirt nosaukumus Jaunannas pagasta Alūksnes novada ielām:  
2.1. ar kadastra apzīmējumu 36580020286 – Upes iela, Jaunanna, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads (grafiskais pielikums Nr.2), 
2.2. ar kadastra apzīmējumu 36580020284 – Krasta iela, Jaunanna, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads (grafiskais pielikums Nr.2), 
2.3. ar kadastra apzīmējumu 36580020331 un 36580020334 – Dzirnavu iela, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads (grafiskais pielikums Nr.2), 
2.4. ar kadastra apzīmējumu 36580020293 – Ievednes iela, Jaunanna, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads (grafiskais pielikums Nr.3), 
2.5. ar kadastra apzīmējumu 36580020289 – Upleju iela, Jaunanna, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads (grafiskais pielikums Nr.3), 
2.6. ar kadastra apzīmējumu 36580020285 – Liepu iela, Jaunanna, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads (grafiskais pielikums Nr.4). 
2.7. ar kadastra apzīmējumu 36580020294 - Centra iela, Jaunanna, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads (grafiskais pielikums Nr.5). 

3. Mainīt Jaunannas ciema robežās iekļauto zemes vienību un uz tām esošo ēku, kā arī 
attiecīgo adrešu daļu ēkās esošajām telpu grupām (dzīvokļiem), adreses: 
3.1. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020330, un uz tās esošai ēkai, ar 

kadastra apzīmējumu 36580020330001,  adresi no “Liepiņas 1”, Jaunannas 
pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra iela 1A, Jaunanna, Jaunannas 
pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.2. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020252, un uz tās esošai ēkai, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020252001, adresi no “Liepiņas”, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra iela 1, Jaunanna, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4340, 

3.3. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020252001001 (dzīvoklis Nr.1), 
adresi no “Liepiņas”-1, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra 
iela 1-1, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.4. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020252001002 (dzīvoklis Nr.2), 
adresi no “Liepiņas”-2, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra 
iela 1-2, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.5. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020252001003 (dzīvoklis Nr.3), 
adresi no “Liepiņas”-3, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra 
iela 1-3, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.6. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020252001004 (dzīvoklis Nr.4), 
adresi no “Liepiņas”-4, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra 
iela 1-4, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 
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3.7. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020252001005 (dzīvoklis Nr.5), 
adresi no “Liepiņas”-5, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra 
iela 1-5, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.8. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020252001006 (dzīvoklis Nr.6), 
adresi no “Liepiņas”-6, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra 
iela 1-6, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.9. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020252001007 (dzīvoklis Nr.7), 
adresi no “Liepiņas”-7, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra 
iela 1-7, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.10. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020252001008 (dzīvoklis Nr.8), 
adresi no “Liepiņas”-8, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra 
iela 1-8, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.11. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020252001009 (dzīvoklis Nr.9), 
adresi no “Liepiņas”-9, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra 
iela 1-9, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.12. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020252001010 (dzīvoklis Nr.10), 
adresi no “Liepiņas”-10, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
Centra iela 1-10, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.13. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020252001011 (dzīvoklis Nr.11), 
adresi no “Liepiņas”-11, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
Centra iela 1-11, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.14. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020252001012 (dzīvoklis Nr.12), 
adresi no “Liepiņas”-12, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
Centra iela 1-12, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.15. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020252001013 (dzīvoklis Nr.13), 
adresi no “Liepiņas”-13, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
Centra iela 1-13, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.16. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020252001014 (dzīvoklis Nr.14), 
adresi no “Liepiņas”-14, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
Centra iela 1-14, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.17. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020252001015 (dzīvoklis Nr.15), 
adresi no “Liepiņas”-15, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
Centra iela 1-15, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.18. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020252001016 (dzīvoklis Nr.16), 
adresi no “Liepiņas”-16, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
Centra iela 1-16, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.19. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020252001017 (dzīvoklis Nr.17), 
adresi no “Liepiņas”-17, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
Centra iela 1-17, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.20. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020252001018 (dzīvoklis Nr.18), 
adresi no “Liepiņas”-18, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
Centra iela 1-18, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.21. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020253, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020253001 un 36580020253002,   adresi no 
“Čiekuri”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra iela 3, 
Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.22. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020253001001 (dzīvoklis Nr.1), 
adresi no “Čiekuri”-1, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra 
iela 3-1, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.23. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020253001002 (dzīvoklis Nr.2), 
adresi no “Čiekuri”-2, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra 
iela 3-2, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 
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3.24. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020253001003 (dzīvoklis Nr.3), 
adresi no “Čiekuri”-3, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra 
iela 3-3, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.25. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020253001004 (dzīvoklis Nr.4), 
adresi no “Čiekuri”-4, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra 
iela 3-4, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.26. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020253001005 (dzīvoklis Nr.5), 
adresi no “Čiekuri”-5, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra 
iela 3-5, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.27. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020253001006 (dzīvoklis Nr.6), 
adresi no “Čiekuri”-6, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra 
iela 3-6, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.28. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020253001007 (dzīvoklis Nr.7), 
adresi no “Čiekuri”-7, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra 
iela 3-7, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.29. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020253001008 (dzīvoklis Nr.8), 
adresi no “Čiekuri”-8, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra 
iela 3-8, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.30. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020253001009 (dzīvoklis Nr.9), 
adresi no “Čiekuri”-9, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra 
iela 3-9, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.31. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020253001010 (dzīvoklis Nr.10), 
adresi no “Čiekuri”-10, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
Centra iela 3-10, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.32. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020253001011 (dzīvoklis Nr.11), 
adresi no “Čiekuri”-11, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
Centra iela 3-11, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.33. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020253001012 (dzīvoklis Nr.12), 
adresi no “Čiekuri”-12, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
Centra iela 3-12, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.34. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020253001013 (dzīvoklis Nr.13), 
adresi no “Čiekuri”-13, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
Centra iela 3-13, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.35. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020253001014 (dzīvoklis Nr.14), 
adresi no “Čiekuri”-14, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
Centra iela 3-14, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.36. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020253001015 (dzīvoklis Nr.15), 
adresi no “Čiekuri”-15, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
Centra iela 3-15, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.37. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020253001016 (dzīvoklis Nr.16), 
adresi no “Čiekuri”-16, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
Centra iela 3-16, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.38. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020253001017 (dzīvoklis Nr.17), 
adresi no “Čiekuri”-17, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
Centra iela 3-17, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.39. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020253001018 (dzīvoklis Nr.18), 
adresi no “Čiekuri”-18, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
Centra iela 3-18, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.40. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 36580020248, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020248001, 36580020248002, 36580020248003 un 
36580020248004   adresi no “Zvaniņi”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
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4340, uz Centra iela 5, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, 

3.41. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020064, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020064001, 36580020064002, 36580020064003, 
36580020064004 un 36580020064005,   adresi no “Vizuļi”, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra iela 7, Jaunanna, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4340, 

3.42. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020040, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020040001, 36580020040002, 36580020040003, un 
36580020040004, adresi no “Induļi”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, uz Centra iela 9, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, 

3.43. ēkai, ar kadastra apzīmējumu 36580020040005, adresi no “TP 1091 Jaunanna 1”, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra iela 9A, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.44. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020089, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020089001, 36580020089002 un 36520020089003   
adresi no “Andas”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra iela 
11, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.45. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020225, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020225001, 36580020225002, 36580020225003 un 
36520020225004   adresi no “Klintis”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, uz Centra iela 13, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, 

3.46. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020078, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020078001, 36580020078002 un 36520020078003   
adresi no “Gravenieki”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
Centra iela 15, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.47. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu36580020039, un uz tās esošai ēkai, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020039001   adresi no “Brauni”, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra iela 17, Jaunanna, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4340, 

3.48. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020194, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020194001 un 36580020194002   adresi no “Tiltiņi”, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra iela 19, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.49. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020251, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020251001 un 36580020251002   adresi no “Meijeri”, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra iela 21, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.50. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020026, un uz tās esošai ēkai, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020026001   adresi no “Jaunzemgaļi”, Jaunannas 
pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra iela 2, Jaunanna, Jaunannas 
pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.51. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020027, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020027001, 36580020027002, 36580020027003 un 
36580020027004   adresi no “Teikas”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, uz Centra iela 4, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, 

3.52. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020257, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020257001 un 36580020257002,   adresi no “Veikals 
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26”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra iela 6, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.53. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020254, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020254001 un 36580020254002,   adresi no 
“Veikals”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra iela 8, 
Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.54. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020192, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020192001 un 36580020192002,   adresi no 
“Saulītes”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra iela 10, 
Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.55. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020193, un uz tās esošai ēkai, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020193001,   adresi no “Vārnaskrogs”, Jaunannas 
pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra iela 12, Jaunanna, Jaunannas 
pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.56. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020076, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020076001 un 36580020076002,   adresi no 
“Ceļmalas”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Centra iela 14, 
Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.57. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020007, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020007001, 36580020007002, 36580020007003, 
36580020007004, 36580020007005 un 36580020007006,   adresi no “Vējiņi”, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Upes iela 2, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.58. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020010, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020010001, 36580020010002 un 36580020010003, 
adresi no “Niedrītes”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Upes 
iela 4, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.59. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020306, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020306001 un 36580020306002,   adresi no “Dailes 
3”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Upes iela 1, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.60. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020306001001 (dzīvoklis Nr.1), 
adresi no “Dailes 3”-1, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Upes 
iela 1-1, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.61. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020306001002 (dzīvoklis Nr.2), 
adresi no “Dailes 3”-2, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Upes 
iela 1-2, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.62. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020306001003 (dzīvoklis Nr.3), 
adresi no “Dailes 3”-3, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Upes 
iela 1-3, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.63. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020306001004 (dzīvoklis Nr.4), 
adresi no “Dailes 3”-4, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Upes 
iela 1-4, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.64. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020088, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020088001, 36580020088002 un 36580020088003, 
adresi no “Zemītes”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Upes iela 
3, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.65. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020079, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020079001, 36580020079002, 36580020079003 un 
36580020079004, adresi no “Meldrāji”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, uz Upes iela 5, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, 
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3.66. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020197, un uz tās esošām ēkām 
adresi no “Atvasaras”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Krasta 
iela 1, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340,  

3.67. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020094, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020094001, 36580020094002, 36580020094003 un 
36580020094004, adresi no “Līcīši”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, uz Krasta iela 3, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, 

3.68. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020003, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020003001, 36580020003002, un 36580020003004, 
adresi no “Krastmalas”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
Krasta iela 5, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.69. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020009, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020009001, 36580020009002, un 36580020009003, 
adresi no “Tīrumi”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Krasta 
iela 7, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.70. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020198, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020198001 un 36580020198002, adresi no 
“Dimanti”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Krasta iela 9, 
Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.71. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020200, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020200001, 36250020200002, 36580020200003, 
36580020200004, 36580020200005, un 36580020200006, adresi no “Sniedziņi 
1”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Krasta iela 11, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.72. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020001, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020001001, 36580020001002 un 36580020001003 
adresi no “Centra klētis”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
Dzirnavu iela 1, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.73. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020255, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020255001, 36580020255002, 36580020255003, 
36580020255004 un 36580020255005, adresi no “Nākotnes”, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4340, uz Dzirnavu iela 3, Jaunanna, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4340, telpu grupām ēkā, ar kadastra apzīmējumu 
36580020255001, adresi nenoteikt, 

3.74. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020034, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020034001, 36580020034002, 36580020034003 un 
36580020034004, adresi no “Viesturi”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, uz Dzirnavu iela 5, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, 
LV-4340, 

3.75. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020034001001, adresi no “Viesturi”-
1, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Dzirnavu iela 5-1, 
Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.76. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020034001002, adresi no “Viesturi”-
2, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Dzirnavu iela 5-2, 
Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.77. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020060, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020060001, 36580020060002 un 36580020060003, 
adresi no “Kalmes”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Dzirnavu 
iela 7, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.78. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020205, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020205001, 36580020205003 un 36580020205007, 
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adresi no “Kveldes”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Dzirnavu 
iela 9, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.79. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020206, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020206001, 36580020206002, 36580020206003 un 
36580020206004, adresi no “Rijkalni”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, uz Dzirnavu iela 2, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, 
LV-4340, 

3.80. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020224, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020224001, 36580020224002 un 36580020224003, 
adresi no “Ziedāres”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
Dzirnavu iela 4, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.81. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020015, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020015001, 36580020015002 un 36580020015003, 
adresi no “Grantiņi”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Ievednes 
iela 1, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.82. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020214, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020214001, 36580020214002 un 36580020214003, 
adresi no “Liepas”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Ievednes 
iela 3, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.83. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020011, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020011001, 36580020011002 un 36580020011003, 
adresi no “Ieviņas”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Ievednes 
iela 5, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.84. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020051, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020051001  un 36580020051002, adresi no “Lazdas”, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Ievednes iela 7, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.85. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020230, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020230001, 36580020230002, 36580020230003 un 
36580020230004, adresi no “Smaidas”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, uz Ievednes iela 2, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, 

3.86. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020105, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020105001, 36580020105002, 36580020105003 un 
36580020105004, adresi no “Riekstiņi 1”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, 
LV-4340, uz Ievednes iela 4, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, 
LV-4340, 

3.87. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020199, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020199001, 36580020199002 un 36580020199003, 
adresi no “Ausmiņas”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
Ievednes iela 6, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.88. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020199001001, adresi no 
“Ausmiņas”-1, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Ievednes iela 
6-1, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.89. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020199001002, adresi no 
“Ausmiņas”-2, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Ievednes iela 
6-2, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.90. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020209, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020209001, 36580020209002, 36580020209003, 
36580020209004, 36580020209005  un 36580020209006, adresi no “Čiekuri 1”, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Upleju iela 2, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 
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3.91. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020208, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020208001 un 36580020208002, adresi no 
“Madaras”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Upleju iela 4, 
Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.92. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020207, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020207001, 36580020207002, 36580020207006 un 
36580020207008, adresi no “Briedīši”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, uz Upleju iela 6, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, 

3.93. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020226, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020226001 un 36580020226002, adresi no “Dainas”, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Upleju iela 8, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.94. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020110, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020110001 un 36580020110002, adresi no “Stūrīši”, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Upleju iela 10, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.95. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020233, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020233001 un 36580020233002, adresi no “Ievupes”, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Upleju iela 12, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.96. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020069, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020069001 un 36580020069002, adresi no “Cīruļi”, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Upleju iela 14, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.97. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020100, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020100001, 36580020100002, 36580020100003, 
36580020100004, 36580020100005, 36580020100006, 36580020100007 un 
36580020100008, adresi no “Uplejas”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, uz Upleju iela 16, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, 

3.98. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020323, un uz tās esošām ēkām 
adresi no “Pūpoli”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Liepu iela 
2, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.99. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020184, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020184001, 36580020184002 un 36580020184003, 
adresi no “Kastaņi”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Liepu iela 
4, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.100. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020183, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020183001, 36580020183002 un 36580020183003, 
adresi no “Atmiņas”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Liepu 
iela 6, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.101. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020182, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020182001, 36580020182002, 36580020182003, 
36580020182004, 36580020182005 un 36580020182006, adresi no “Ozoli”, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Liepu iela 8, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.102. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020118, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020118001 un 36580020118002, adresi no 
“Varavīksnes”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Liepu iela 10, 
Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 
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3.103. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020023, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020023001, 36580020023002 un 36580020023003, 
adresi no “Pīlādži”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Liepu iela 
12, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.104. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020018, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020018001, 36580020018002, 36580020018003 un 
36580020018004, adresi no “Bērziņi ”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, uz Liepu iela 14, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, 

3.105. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020066, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020066001, 36580020066002, 36580020066003, 
36580020066004, 36580020066005 un 36580020066006, adresi no “Sildegas”, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Liepu iela 16, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.106. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020124, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020124001 un 36580020124002, adresi no “Vaivari”, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz Liepu iela 18, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.107. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020180, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020180001, 36580020180002, 36580020180003 un 
36580020180004, adresi no “Mežvidi”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, uz Liepu iela 20, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, 

3.108. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020249, un uz tās esošai ēkai, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020249001, adresi no “Zīles”, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4340, uz “Zīles”, Jaunanna, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4340, 

3.109. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020013, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020013001, 36580020013002, 36580020013003, 
36580020013004 un 36580020013005, adresi no “Zemgaļi”, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4340, uz “Zemgaļi”, Jaunanna, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4340, 

3.110. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020190, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020190001 un 36580020190002, adresi no “Vītoli”, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz “Vītoli”, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.111. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020201, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020201001, 36580020201002, 36580020201003 un 
36580020201004, adresi no “Vijatas”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, uz “Vijatas”, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, 

3.112. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020272, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020272001 un 36580020272002, adresi no “Priedes”, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz “Priedes”, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.113. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020189, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020189001, 36580020189002 un 36580020189003, 
adresi no “Jaunkuplejas”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Jaunkuplejas”, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.114. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020085, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020085001, 36580020085002 un 36580020085003, 
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adresi no “Censoņi”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Censoņi”, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.115. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020077, un uz tās esošai ēkai, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020077001, adresi no “Liepzari”, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4340, uz “Liepzari”, Jaunanna, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4340, 

3.116. piešķirt zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020042 adresi “Silaine”, 
Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, un mainīt uz tās 
esošai ēkai, ar kadastra apzīmējumu 36580020042001, kā arī ar to funkcionāli 
saistītām ēkām, ar kadastra apzīmējumu 36580020071005 un 36580020119001, 
adresi no “Silaine”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz “Silaine”, 
Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340,  

3.117. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020042001001 (dzīvoklis Nr.1), 
adresi no “Silaine”-1, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Silaine”-1, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.118. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020042001002 (dzīvoklis Nr.2), 
adresi no “Silaine”-2, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Silaine”-2, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.119. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020042001003 (dzīvoklis Nr.3), 
adresi no “Silaine”-3, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Silaine”-3, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.120. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020042001004 (dzīvoklis Nr.4), 
adresi no “Silaine”-4, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Silaine”-4, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.121. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020042001005 (dzīvoklis Nr.5), 
adresi no “Silaine”-5, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Silaine”-5, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.122. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020042001006 (dzīvoklis Nr.6), 
adresi no “Silaine”-6, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Silaine”-6, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.123. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020042001007 (dzīvoklis Nr.7), 
adresi no “Silaine”-7, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Silaine”-7, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.124. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020042001008 (dzīvoklis Nr.8), 
adresi no “Silaine”-8, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Silaine”-8, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.125. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020042001009 (dzīvoklis Nr.9), 
adresi no “Silaine”-9, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Silaine”-9, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.126. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020042001010 (dzīvoklis Nr.10), 
adresi no “Silaine”-10, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Silaine”-10, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.127. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020042001011 (dzīvoklis Nr.11), 
adresi no “Silaine”-11, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Silaine”-11, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.128. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020042001012 (dzīvoklis Nr.12), 
adresi no “Silaine”-12, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Silaine”-12, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.129. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020070, un ēkai, ar kadastra 
apzīmējumu 36580020071001, adresi no “Mežmalas”,  Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4340, uz “Mežmalas”, Jaunanna, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4340,  
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3.130. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020239, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020239001, un funkcionāli saistītām ēkām ar kadastra 
apzīmējumu  36580020239002, 36580020239003 un 36580020239004, adresi no 
“Pumpuri”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz “Pumpuri”, 
Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.131. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020239001001 (dzīvoklis Nr. 1), 
adresi no “Pumpuri”-1, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Pumpuri”-1, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.132. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020239001002 (dzīvoklis Nr. 2), 
adresi no “Pumpuri”-2, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Pumpuri”-2, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.133. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020239001003 (dzīvoklis Nr. 3), 
adresi no “Pumpuri”-3, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Pumpuri”-3, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.134. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020239001004 (dzīvoklis Nr. 4), 
adresi no “Pumpuri”-4, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Pumpuri”-4, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.135. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020239001005 (dzīvoklis Nr. 5), 
adresi no “Pumpuri”-5, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Pumpuri”-5, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.136. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020239001006 (dzīvoklis Nr. 6), 
adresi no “Pumpuri”-6, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Pumpuri”-6, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.137. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020239001007 (dzīvoklis Nr. 7), 
adresi no “Pumpuri”-7, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Pumpuri”-7, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.138. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020239001008 (dzīvoklis Nr. 8), 
adresi no “Pumpuri”-8, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Pumpuri”-8, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.139. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020239001009 (dzīvoklis Nr. 9), 
adresi no “Pumpuri”-9, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Pumpuri”-9, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.140. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020239001010 (dzīvoklis Nr. 10), 
adresi no “Pumpuri”-10, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Pumpuri”-10, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.141. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020239001011 (dzīvoklis Nr. 11), 
adresi no “Pumpuri”-11, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Pumpuri”-11, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.142. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020239001012 (dzīvoklis Nr. 12), 
adresi no “Pumpuri”-12, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Pumpuri”-12, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.143. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020259, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020259001, 36580020259002, 36580020259003 un 
36580020259004, adresi no “Jaunzemi”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, 
LV-4340, uz “Jaunzemi”, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, 
LV-4340, 

3.144. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020259001001 (dzīvoklis Nr. 1), 
adresi no “Jaunzemi”-1, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Jaunzemi”-1, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.145. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020259001002 (dzīvoklis Nr. 2), 
adresi no “Jaunzemi”-2, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Jaunzemi”-2, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 
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3.146. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020259001003 (dzīvoklis Nr. 3), 
adresi no “Jaunzemi”-3, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Jaunzemi”-3, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.147. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020259001004 (dzīvoklis Nr. 4), 
adresi no “Jaunzemi”-4, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Jaunzemi”-4, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.148. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020259001005 (dzīvoklis Nr. 5), 
adresi no “Jaunzemi”-5, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Jaunzemi”-5, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.149. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020259001006 (dzīvoklis Nr. 6), 
adresi no “Jaunzemi”-6, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Jaunzemi”-6, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.150. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020059, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020059001, 36580020059002, 36580020059003, 
36580020059004 un 36580020059005, adresi no “Dzintarnieki”, Jaunannas 
pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz “Dzintarnieki”, Jaunanna, Jaunannas 
pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.151. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020062, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020062001, 36580020062002, 36580020062003, 
36580020062004 un 36580020062005, adresi no “Siliņi”, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4340, uz “Siliņi”, Jaunanna, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4340, 

3.152. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020063, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020063001, 36580020063002, 36580020063003, 
36580020063004 un 36580020063005, adresi no “Rogas”, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4340, uz “Rogas”, Jaunanna, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4340, 

3.153. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020188, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020188001, 36580020188002, 36580020188003, 
36580020188004 un 36580020188005, adresi no “Senatnes”, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4340, uz “Senatnes”, Jaunanna, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4340, 

3.154. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020052, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020052001, 36580020052002, 36580020052003 un 
36580020052004, adresi no “Vecupes”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, uz “Vecupes”, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, 

3.155. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020187, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020187001, 36580020187002 un 36580020187003, 
adresi no “Pasakas”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz 
“Pasakas”, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.156. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020186, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020186001 un 36580020186002, adresi no 
“Strēlnieki”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz “Strēlnieki”, 
Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.157. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020021, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020021001, 36580020021002, 36580020021003, 
36580020021004, 36580020021005 un 36580020021006, adresi no “Sprīdīši”, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz “Sprīdīši”, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.158. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020250, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020250001 un 36580020250002, adresi no 
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“Straumes”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz “Straumes”, 
Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.159. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020075, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020075001, 36580020075002 un 36580020075003, 
adresi no “Vīteri”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz “Vīteri”, 
Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.160. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020074, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020074001, 36580020074002, 36580020074003, 
36580020074004 un 36580020074005, adresi no “Kraujas”, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4340, uz “Kraujas”, Jaunanna, Jaunannas pagasts, 
Alūksnes novads, LV-4340, 

3.161. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020195, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020195001, 36580020195002, 36580020195003 un 
36580020195004, adresi no “Purenes”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, uz “Purenes”, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, 

3.162. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020122, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020122001, 36580020122002, 36580020122003, 
36580020122004, 36580020122005 un 36580020122006, adresi no “Kaktiņi”, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz “Kaktiņi”, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.163. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020099, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020099001 un 36580020099002, adresi no “Jasmīni”, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz “Jasmīni”, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.164. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36580020181, un uz tās esošām ēkām, ar 
kadastra apzīmējumu 36580020181001, 36580020181002, 36580020181003 un 
36580020181004, adresi no “Avoti”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-
4340, uz “Avoti”, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340. 

3.165. ēkai ar kadastra apzīmējumu 36580020039002 adresi no “Brauni”, Jaunannas 
pagasts Alūksnes novads, LV-4340, uz “Brauni”, Jaunanna, Jaunannas 
pagasts, Alūksnes novads, LV-4340. 

3.166. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020039002001, adresi no “Brauni”-1, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz “Brauni”-1, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.167. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020039002002, adresi no “Brauni”-2, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz “Brauni”-2, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.168. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020039002003, adresi no “Brauni”-3, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz “Brauni”-3, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.169. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020039002004, adresi no “Brauni”-4, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz “Brauni”-4, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.170. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020039002005, adresi no “Brauni”-5, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz “Brauni”-5, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, 

3.171. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36580020039002006, adresi no “Brauni”-6, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, uz “Brauni”-6, Jaunanna, 
Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340. 
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Pielikumā: Jaunannas ciema funkcionālā zonējuma karte un ielu grafiskie pielikumi uz 5 
(piecām) lapām. 
 

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 24.martā                                         sēdes protokols Nr.5, 2.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.68 
 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības 
kadastra apzīmējumu 3672 003 0112, Malienas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Izskatot [..]  29.02.2016. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu,  kas 
29.02.2016. saņemts  Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr.ANP/1-24/16/171, 
pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 
01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 
38.punktu, un, ņemot vērā  Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvaldes 
01.03.2016. atzinumu, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā ar  Nr.ANP/1-33/16/857, 
 

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldībai 
piekritīgu zemes starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3672 003 
0112, Malienas pagastā, Alūksnes novadā.  

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi, 
zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 
pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 
starpgabalagabala atsavināšanas ierosinātājs [..]. Pēc zemesgabala atsavināšanas 
procesa pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt ierosinātāja zemes pirkuma 
līgumā noteiktās cenas samaksā, bet, ja zemesgabals tiek atsavināts citām 
personām, pēc rēķinu iesniegšanas, atmaksāt zemes starpgabala atsavināšanas  
izdevumus ierosinātājam.  

3. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē par brīvu cenu noteiktam personu lokam, 
Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes starpgabalu, Malienas 
pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 3672 003 0112. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai. 

 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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lēmums satur ierobežotas pieejamības 
 informāciju (personas kods) 

 

 
 

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 24.martā                                         sēdes protokols Nr.5, 3.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
LĒMUMS Nr.69 

 
Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3696 005 0303, “Akmeņkalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu 
 

 Izskatot [..] 17.02.2016. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Akmeņkalns”, Ziemera 
pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 18.02.2016. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā  
un reģistrēts ar Nr.ANP/1-24/16/137, pamatojoties uz  Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 
Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas 
personas manta” 38.punktu, ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības 04.03.2016. zemes lietu 
komisijas lēmumu Nr.ZK/1-8.11/16/41, 

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Akmeņkalns”, 
Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3696 005 0004,  sastāvā esošo, 
neapbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 3696 005 0303, par kuru  Ziemera pagasta pārvalde 26.06.2009. 
noslēgusi zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..].  

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi,  
zemesgabala  īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 
pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 
vienības atsavināšanas ierosinātāja [..]. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa 
pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas 
samaksā.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3696 005 0503, Ziemera pagastā, Alūksnes 
novadā, pārdodot to par brīvu cenu personai, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā 
noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir 
noslēgusi zemes nomas līgumu.  

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai. 

 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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lēmums satur ierobežotas pieejamības 
 informāciju (personas kods) 

 

 
 

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 24.martā                                         sēdes protokols Nr.5, 4.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.70 
 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bajāri”, Veclaicenes pagastā, 
Alūksnes novadā atsavināšanu 

 
Izskatot [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [..], Alūksnes novadā, 

atsavināšanas ierosinājumu par dzīvojamās mājas “Bajāros”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes 
novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 10.02.2016. ar Nr.ANP/1-
24/16/113,  

pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 
2.punktu un otro daļu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta 
trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta ceturto daļu, 

ņemot vērā Alūksnes novada bāriņtiesas locekles Sanitas BUKANES 23.02.2016. 
apliecinātu vienošanos starp [..]un [..], 

  
1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Bajāros”, 

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3688 002 0087, pārdodot to 
par brīvu cenu dzīvojamās mājas īrnieka ģimenes loceklei [..], personas kods [..].  
 

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar īpašuma novērtēšanu un 
atsavināšanas procesa veikšanu, sedz dzīvojamās mājas īrnieka ģimenes loceklis [..]. 
Pēc dzīvokļa atsavināšanas procesa pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus iekļaut 
īpašuma pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā.  

 
3. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt   Īpašumu 

atsavināšanas komisijai. 
   
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 24.martā                                         sēdes protokols Nr.5, 5.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.71 
 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanu    
 

Izskatot Jaunannas pagasta pārvaldes 24.02.2016. iesniegumu Nr.JNPP/1-6/16/12 “Par 
pašvaldības kustamā īpašuma atsavināšanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada 
pašvaldībā 25.02.2016. ar Nr. ANP/1-33/16/776, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 19. un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro 
daļu, 4.panta otro daļu, 6.panta otro daļu, 8.panta ceturto un piekto daļu, ņemot vērā 
17.03.2016. Finanšu komitejas lēmumu Nr.3, 23.punkts, 

 
1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu: pasažieru autobusu 

MAN 11.230, reģistrācijas numurs GT 1826. 
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 
3. Uzdot Īpašumu atsavināšanas komisijai veikt mantas novērtēšanu, noteikt nosacīto 

cenu un organizēt tās izsoli. 
 
 

  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 24.martā                                         sēdes protokols Nr.5, 6.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.72 
 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 
 

Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta pārvaldē 24.02.2016. saņemts un 
reģistrēts ar Nr.JPP/1-6/16/15 Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāra Mārītes 
RATENIECES 24.02.2016. akts Nr.374 par mantojuma lietas izbeigšanu uz 14.05.2008. 
mirušās [..], personas kods [..], atstāto mantojumu - nekustamo īpašumu „Igaunīši 3”,  
kadastra Nr.3656 006 0053, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā.  

Alūksnes novada dome konstatē: 
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3. punktu  

nodokļu parādi dzēšami  fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, 
ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda 
naudas, nokavējuma naudas. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa 
nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar 
tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos 
dzēš attiecīgās pašvaldības.  

[..], personas kods [..], mirusi 14.05.2008. Pēc [..]nāves atklājās mantojums uz 
nekustamo īpašumu “Igaunīši 3”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā. Viss īpašums 
sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 3656 006 0053, 1,8 ha platībā, un dzīvojamās 
ēkas ar piebūvi, par kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis.  

Mantojuma pieņemšanas termiņš beidzās 12.02.2016. Noteiktajā mantojuma 
pieteikšanās termiņā mantinieki nav pieteikušies, atstātais mantojums atzīts par bezsaimnieka 
mantu un saskaņā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt valstij. 

 Saskaņā ar Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāra Mārītes RATENIECES 
24.02.2016. aktu Nr.374 mantojuma lieta ir izbeigta.  

Mantojuma lietā Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta pārvalde 
iesniegusi kreditora pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu. [..]nekustamā īpašuma 
nodokļa parāds par īpašumu “Igaunīši 3”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra 
numurs 3656 006  0053, kopsummā sastāda 88,95 EUR (astoņdesmit astoņi euro un 95 centi). 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

25. panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu, 
1. Dzēst [..], personas kods [..], atstātajam mantojumam Alūksnes novada 

pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu 88,95 EUR 
(astoņdesmit astoņu euro un 95 centu) apmērā, tajā skaitā pamatparāds par zemi 
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55,24 EUR (piecdesmit pieci euro un 24 centi), par ēkām 8,73 EUR (astoņi euro 
un 73 centi) un nokavējuma nauda 24,98 EUR (divdesmit četri euro un 98 centi). 

2. Publicēt Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv  
informāciju par nodokļu parāda dzēšanu. 

3.  Lēmums stājas spēkā pēc tā publicēšanas. 
 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas  
Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
 
  
 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 24.martā                                         sēdes protokols Nr.5, 7.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.73 
 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 
 

Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta pārvaldē 24.02.2016. saņemts un 
reģistrēts ar Nr.JPP/1-6/16/13 Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāra Mārītes 
RATENIECES 24.02.2016. akts Nr.376 par mantojuma lietas izbeigšanu uz 31.05.2006. 
mirušās [..], personas kods [..], atstāto mantojumu - nekustamo īpašumu „Ievukalns”,  
kadastra Nr. 3656 010 0177, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā.  

Alūksnes novada dome konstatē: 
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu  

nodokļu parādi dzēšami  fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, 
ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda 
naudas, nokavējuma naudas. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa 
nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar 
tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos 
dzēš attiecīgās pašvaldības.  

[..], personas kods [..], mirusi 31.05.2006. Pēc [..] nāves atklājās mantojums uz 
nekustamo īpašumu “Ievukalns”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā. Viss īpašums 
sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 3656 010 0177, 5,17 ha platībā, dzīvojamās ēkas 
un palīgtelpām, par kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis.  

Mantojuma pieņemšanas termiņš beidzās 12.02.2016. Noteiktajā mantojuma 
pieteikšanās termiņā mantinieki nav pieteikušies, atstātais mantojums atzīts par bezsaimnieka 
mantu un saskaņā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt valstij. 

 Saskaņā ar Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāra Mārītes RATENIECES 
24.02.2016. aktu Nr.376 mantojuma lieta ir izbeigta.  

Mantojuma lietā Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta pārvalde 
iesniegusi kreditora pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa  parādu. [..] nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par īpašumu “Ievukalns”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 
kadastra numurs 3656 010  0177, kopsummā sastāda 486,57 EUR (četri simti astoņdesmit seši 
euro un 57 centi). 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu, 
1. Dzēst [..], personas kods [..], atstātajam mantojumam Alūksnes novada 

pašvaldības budžetā ieskaitāmo, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 486,57 EUR 
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(četri simti astoņdesmit sešu euro un 57 centu) apmērā, tajā skaitā pamatparāds par 
zemi 299,28 EUR (divi simti deviņdesmit deviņi euro un 28 centi), par ēkām 18,75 
EUR (astoņpadsmit euro un 75 centi) un nokavējuma nauda 168,54 EUR (viens 
simts sešdesmit astoņi euro un 54 centi). 

2. Publicēt Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv  
informāciju par nodokļu parāda dzēšanu. 

3.  Lēmums stājas spēkā pēc tā publicēšanas. 
 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas  
Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV- 4201. 

 
Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.74 
 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 
 

Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta pārvaldē 24.02.2016. saņemts un 
reģistrēts ar Nr.JPP/1-6/16/14 Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāra Mārītes 
RATENIECES 24.02.2016. akts Nr.378 par mantojuma lietas izbeigšanu uz 27.12.2007. 
mirušā [..], personas kods [..], atstāto mantojumu - nekustamo īpašumu „Putnukalni”,  
kadastra Nr.3656 001 0052, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā.  

Alūksnes novada dome konstatē: 
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu  

nodokļu parādi dzēšami  fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, 
ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda 
naudas, nokavējuma naudas. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa 
nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar 
tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos 
dzēš attiecīgās pašvaldības.  

[..], personas kods [..], miris 27.12.2007. Pēc [..] nāves atklājās mantojums uz 
nekustamo īpašumu “Putnukalni”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā. Viss īpašums 
sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējumu 3656 001 0052, 7,34 ha platībā, dzīvojamās 
ēkas un trīs palīgēkām, par kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis.  

Mantojuma pieņemšanas termiņš beidzās 12.02.2016. Noteiktajā mantojuma 
pieteikšanās termiņā mantinieki nav pieteikušies, atstātais mantojums atzīts par bezsaimnieka 
mantu un saskaņā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt valstij. 

 Saskaņā ar Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāra Mārītes RATENIECES 
24.02.2016. aktu Nr.378 mantojuma lieta ir izbeigta.  

Mantojuma lietā Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta pārvalde 
iesniegusi kreditora pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa  parādu. [..] nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par īpašumu “Putnukalni”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 
kadastra numurs 3656 001  0052, kopsummā sastāda 519,09 EUR (pieci simti deviņpadsmit 
euro un 9 centi). 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

25. panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu, 
1. Dzēst [..], personas kods [..], atstātajam mantojumam Alūksnes novada 

pašvaldības budžetā ieskaitāmo, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 519,09 EUR 
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(pieci simti deviņpadsmit euro un 9 centu) apmērā, tajā skaitā pamatparāds par 
zemi 327,73 EUR (trīs simti divdesmit septiņi euro un 73 centi), par ēkām 0,56 
EUR (nulle euro un 56 centi) un nokavējuma nauda 190,80 EUR (viens simts 
deviņdesmit  euro un 80 centi). 

2. Publicēt Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē: www.aluksne.lv  
informāciju par nodokļu parāda dzēšanu. 

3.  Lēmums stājas spēkā pēc tā publicēšanas. 
 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas  
Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
 
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 24.martā                                        sēdes protokols Nr.5, 9.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.75 
 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 
 

Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvaldē 25.02.2016. saņemts un 
reģistrēts ar Nr. MPP/1-6/16/2 Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāra Mārītes 
RATENIECES 23.02.2016. akts Nr.369 par mantojuma lietas izbeigšanu uz 15.03.2012. 
mirušās [..], personas kods [..], atstāto mantojumu - nekustamo īpašumu „Viesturi”,  kadastra 
Nr.3672 002 0106, Malienas pagastā, Alūksnes novadā.  

Alūksnes novada dome konstatē: 
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu  

nodokļu parādi dzēšami  fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, 
ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda 
naudas, nokavējuma naudas. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa 
nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar 
tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos 
dzēš attiecīgās pašvaldības.  

[..], personas kods [..], mirusi 15.03.2012. Pēc [..] nāves atklājās mantojums uz 
nekustamo īpašumu “Viesturi”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā. Viss īpašums sastāv no 
zemesgabala, kadastra apzīmējumu 3672 002 0106, 0,7114 ha platībā, dzīvojamās ēkas un 
palīgēkas, par kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis.  

Mantojuma pieņemšanas termiņš beidzās 11.02.2016. Noteiktajā mantojuma 
pieteikšanās termiņā mantinieki nav pieteikušies, atstātais mantojums atzīts par bezsaimnieka 
mantu un saskaņā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt valstij. 

 Saskaņā ar Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāra Mārītes RATENIECES 
23.02.2016. aktu Nr.369 mantojuma lieta ir izbeigta.  

Mantojuma lietā Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvalde iesniegusi 
kreditora pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa  parādu. [..] nekustamā īpašuma nodokļa 
parāds par īpašumu “Viesturi”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3672 
002  0106, kopsummā sastāda 47,01 EUR (četrdesmit septiņi euro un 1 cents). 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu, 
1. Dzēst [..], personas kods [..], atstātajam mantojumam Alūksnes novada 

pašvaldības budžetā ieskaitāmo, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 47,01 EUR 
(četrdesmit septiņu euro un 1 centa) apmērā, tajā skaitā pamatparāds par zemi 
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23,72 EUR (divdesmit trīs euro un 72 centi), par ēkām 14,48 EUR (četrpadsmit 
euro un 48 centi) un nokavējuma nauda 8,81 EUR (astoņi  euro un 81 cents). 

2. Publicēt Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv  
informāciju par nodokļu parāda dzēšanu. 

3.  Lēmums stājas spēkā pēc tā publicēšanas. 
 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas  
Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 
 
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, 
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A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  
Alūksnē 

2016.gada 24.martā                                       sēdes protokols Nr.5, 10.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.76 
 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 
 

Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta pārvaldē 07.03.2016. saņemts un 
reģistrēts ar Nr.JPP/1-6/16/26 Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāra Mārītes 
RATENIECES 07.03.2016. akts Nr.467  par mantojuma lietas izbeigšanu uz 27.12.2001. 
mirušās [..], personas kods [..], atstāto mantojumu - nekustamo īpašumu „Uzkalniņi 1”,  
kadastra Nr. 3656 008 0135, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā.  

Alūksnes novada dome konstatē: 
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu  

nodokļu parādi dzēšami  fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, 
ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda 
naudas, nokavējuma naudas. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa 
nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar 
tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos 
dzēš attiecīgās pašvaldības.  

[..], personas kods [..], mirusi 27.12.2001. Pēc [..] nāves atklājās mantojums uz 
nekustamo īpašumu “Uzkalniņi 1”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā. Viss īpašums 
sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējumu 3656 008 0135, 1,0 ha platībā, dzīvojamās ēkas 
un trīs palīgēkām, par kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis.  

Mantojuma pieņemšanas termiņš beidzās 24.02.2016. Noteiktajā mantojuma 
pieteikšanās termiņā mantinieki nav pieteikušies, atstātais mantojums atzīts par bezsaimnieka 
mantu un saskaņā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt valstij. 

 Saskaņā ar Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāra Mārītes RATENIECES 
07.03.2016. aktu Nr.467 mantojuma lieta ir izbeigta.  

Mantojuma lietā Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta pārvalde 
iesniegusi kreditora pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa  parādu. [..] nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par īpašumu “Uzkalniņi 1”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā 
kadastra numurs 3656 008  0135, kopsummā sastāda 127,22 EUR (viens simts divdesmit 
septiņi euro un 22 centi). 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu, 
1. Dzēst [..], personas kods [..], atstātajam mantojumam Alūksnes novada 

pašvaldības budžetā ieskaitāmo, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 127,22 EUR 
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(viens simts divdesmit septiņu euro un 22 centu) apmērā, tajā skaitā pamatparāds 
par zemi 68,07 EUR (sešdesmit astoņi euro un 7 centi), par ēkām 15,21 EUR 
(piecpadsmit euro un 21 cents) un nokavējuma nauda 43,94 EUR (četrdesmit trīs  
euro un 94 centi). 

2. Publicēt Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv  
informāciju par nodokļu parāda dzēšanu. 

3. Lēmums stājas spēkā pēc tā publicēšanas. 
 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas  
Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
 

 
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 
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Alūksnē 

2016.gada 24.martā                                        sēdes protokols Nr.5, 11.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.77 
 

Par Alūksnes novada domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu 
 

Ņemot vērā  26.01.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.69 “Emisijas kvotu 
izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas” nolikums” 17.punktu, un pamatojoties uz 
likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu,  

Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumu Nr.407 „Par 
plānoto zema enerģijas patēriņa ēku projektu” ar šī lēmuma pieņemšanas dienu. 
 
Domes priekšsēdētājs           A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 
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A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  
Alūksnē 

2016.gada 24.martā                                        sēdes protokols Nr.5, 12.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.78 
 

Par saistošo noteikumu Nr.6/2016 “Par mājas (istabas) dzīvnieku  
turēšanu Alūksnes novadā” izdošanu 

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266 “Labturības 

prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās 
izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un 
ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu, 

 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2016 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu 

Alūksnes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. 
 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2016/30.03/Saistosie_majdzivnieku_turesana.docx
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2016.gada 24.martā                                        sēdes protokols Nr.5, 13.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.79 
 

Par saistošo noteikumu Nr.7/2016 “Alūksnes novada  
sabiedriskās kārtības noteikumi” izdošanu 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu, 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7/2016 “Alūksnes novada sabiedriskās kārtības 

noteikumi” un to paskaidrojuma rakstu. 
 
 
Domes priekšsēdētājs       A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2016/30.03/Saistosie_sabiedriskā_kartiba.docx


 
 

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 24.martā                                        sēdes protokols Nr.5, 14.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.80 
 

Par saistošo noteikumu Nr.8/2016 
„Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā”” izdošanu 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma ,,Par 
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 3.panta otro daļu, 6.pantu, 
8.pantu, 9.panta ceturto daļu un 10.panta otro daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 
 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8/2016 „Grozījumi Alūksnes novada domes 
2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība 
Alūksnes novadā”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2016/30.03/Saistosie_socialie_dzivokli.docx
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Alūksnē 

2016.gada 24.martā                                        sēdes protokols Nr.5, 15.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.81 
 

Par Alūksnes novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošo  
noteikumu Nr.4/2016 „Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei  

Alūksnes novadā” precizēšanu 
 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 19.02.2016. atzinumu 
Nr.18-6/1344 „Par saistošajiem noteikumiem”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
22.02.2016. ar Nr. ANP/1-2/16/71098, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
45.panta ceturto daļu, 
 

precizēt Alūksnes novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošos noteikumus Nr.4/2016 
„Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” un to 
paskaidrojuma rakstu. 
 
  
Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2016/30.03/Saistosie_specialistu_piesaiste.docx
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2016.gada 24.martā                                        sēdes protokols Nr.5, 16.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.82 
 

Par līdzfinansējumu biedrības „Veclaicenes avotiņš” projekta realizācijai  
 

Izskatot biedrības „Veclaicenes avotiņš” 22.02.2016. iesniegumu, kas saņemts un 
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.02.2016. ar Nr.ANP/1-41/16/797, kurā lūgts piešķirt 
268,80 EUR  pašvaldības līdzfinansējumu projekta “Apkārtnes labiekārtošana Kornetos” 
realizēšanai, 

konstatējot, ka biedrības iesniegtais projekts ir sabiedriski nozīmīgs vides jomā un 
atbilst Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 
„Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem” noteiktajiem kritērijiem pašvaldības atbalsta saņemšanai, 

 ņemot vērā Veclaicenes pagasta pārvaldes 02.03.2016. atzinumu Nr. VPP/1-5/16/25 
“Par projekta “Apkārtnes labiekārtošana Kornetos”, saskaņošanu, kas saņemts un reģistrēts 
Alūksnes novada pašvaldībā 02.03.2016. ar Nr.ANP/1-33/16/870, Tautsaimniecības komitejas 
14.03.2016. lēmumu, protokols Nr.3, 8.punkts, 

 
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu 

Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem” 3.6.1. punktu, 

 
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Veclaicenes avotiņš”, reģistrācijas numurs 

40008051397, projekta „Apkārtnes labiekārtošana Kornetos” realizācijai 268,80 EUR 
(divi simti sešdesmit astoņu euro un 80 centu) apmērā.  

2. Noteikt, ka lēmums zaudē spēku, ja biedrība līdz 2016. gada 8.aprīlim nav noslēgusi 
līgumu ar pašvaldību par atbalstītā projekta realizēšanu. 
 
Lēmumu, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
 

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 24.martā                                        sēdes protokols Nr.5, 17.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.83 
 

Par līdzfinansējumu biedrības „Nāc pretim” projekta realizācijai  
 

Izskatot biedrības „Nāc pretim” 24.02.2016. iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts 
Alūksnes novada pašvaldībā 25.02.2016. ar Nr. ANP/1-41/16/777, kurā lūgts piešķirt 
600,00 EUR  pašvaldības līdzfinansējumu projekta “Annas pagasta centra teritorijas 
sakopšana un labiekārtošana” realizēšanai, 

konstatējot, ka biedrības iesniegtais projekts ir sabiedriski nozīmīgs vides jomā un 
atbilst Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 
„Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem” noteiktajiem kritērijiem pašvaldības atbalsta saņemšanai, 

 ņemot vērā Annas pagasta pārvaldes 02.03.2016. atzinumu Nr. ASPP/1-5/16/6 “Par 
biedrības “Nāc pretim” projektu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
03.03.2016. ar Nr. ANP/1-33/16/896, Tautsaimniecības komitejas 14.03.2016. lēmumu, 
protokols Nr.3, 7.punkts, 

 
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu 

Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem” 3.6.1. punktu, 

 
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Nāc pretim”, reģistrācijas numurs 50008064571, 

projekta „Annas pagasta centra teritorijas sakopšana un labiekārtošana” realizācijai 
600,00 EUR (seši simti euro) apmērā.  

2. Noteikt, ka lēmums zaudē spēku, ja biedrība līdz 2016. gada 8.aprīlim nav noslēgusi 
līgumu ar pašvaldību par atbalstītā projekta realizēšanu. 

 
Lēmumu, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
 
 
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 24.martā                                        sēdes protokols Nr.5, 18.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.84 
 

Par līdzfinansējumu draudzes „Alūksnes Romas katoļu draudze” projekta realizācijai  
 

Izskatot draudzes „Alūksnes Romas katoļu draudze” 18.02.2016. iesniegumu, kas 
saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.02.2016. ar Nr. ANP/1-41/16/676, kurā 
lūgts piešķirt 600 EUR  pašvaldības līdzfinansējumu projekta “Alūksnes Romas katoļu 
baznīcas teritorijas labiekārtošana” realizēšanai, 

konstatējot, ka biedrības iesniegtais projekts ir sabiedriski nozīmīgs vides jomā un 
atbilst Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 
„Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem” noteiktajiem kritērijiem pašvaldības atbalsta saņemšanai, 

 pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo 
noteikumu Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 
sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 3.6.1. punktu, Tautsaimniecības komitejas 14.03.2016. 
lēmumu, protokols Nr.3, 9.punkts, 

 
1. Piešķirt līdzfinansējumu draudzei „Alūksnes Romas katoļu draudze”, reģistrācijas numurs 

90001027995, projekta „Alūksnes Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana” 
realizācijai 600 EUR (seši simti euro) apmērā.  

2. Noteikt, ka lēmums zaudē spēku, ja biedrība līdz 2016. gada 8.aprīlim nav noslēgusi 
līgumu ar pašvaldību par atbalstītā projekta realizēšanu. 
 
Lēmumu, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
 
 
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 24.martā                                        sēdes protokols Nr.5, 19.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.85 
 

Par līdzfinansējumu draudzei “Alūksnes Svētās Trijādības pareizticīgo draudze” 
projekta  „Mēs - vecākiem, vecvecākiem un vienaudžiem” realizācijai 

 
     Izskatot draudzes “Alūksnes Svētās Trijādības pareizticīgo draudze” 22.02.2016. 

pieteikumu par projektu „Mēs - vecākiem, vecvecākiem un vienaudžiem”, reģistrēts Alūksnes 
novada pašvaldībā 22.02.2016. ar Nr. ANP/1-41/16/709,  
 pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošo noteikumu 
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem” 1.4.2., 1.9.2., 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 
67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.03.2016. lēmumu, protokols Nr.3, 
7.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes Svētās Trijādības pareizticīgo draudze”, 
reģistrācijas Nr.90000291674, projekta „Mēs - vecākiem, vecvecākiem un vienaudžiem”, 
realizācijai 235,00 EUR (divi simti  trīsdesmit piecu euro) apmērā.  

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma noslēgšanu ar biedrību 
par atbalstītā projekta realizēšanu. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, 
Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 
Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
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2016.gada 24.martā                                        sēdes protokols Nr.5, 20.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.86 
 

Par līdzfinansējumu biedrības „Mēs-skolai” projekta realizācijai  
 

Izskatot biedrības „Mēs-skolai”, reģistrācijas numurs 40008141830, 19.02.2016. 
iesniegumu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 19.02.2016. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-
41/16/705, kurā lūgts piešķirt 599,20 EUR  pašvaldības līdzfinansējumu projekta “Zināšanu 
apguve ar netradicionālu pieeju” realizēšanai,  

konstatējot, ka biedrības iesniegtais projekts ir sabiedriski nozīmīgs izglītības un vides 
jomās un atbilst Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos 
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem” noteiktajiem kritērijiem pašvaldības atbalsta saņemšanai, 

ņemot vērā Ziemera pagasta pārvaldes 02.03.2016. atzinumu Nr.ZIPP/1-5/16/7 “Par 
projekta “Zināšanu apguve ar netradicionālu pieeju” saskaņošanu”, kas saņemts Alūksnes 
novada pašvaldībā 02.03.2016. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-33/16/871, Ziemeru pamatskolas 
02.03.2016. atzinumu Nr.ZIPSK/1-12/16/17 “Par projekta “Zināšanu apguve ar netradicionālu 
pieeju” saskaņošanu”, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 02.03.2016. un reģistrēts ar 
Nr.ANP/1-42/16/880, kā arī Alūksnes novada domes Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas 10.03.2016. lēmumu, protokols Nr.3, 6.punkts, Tautsaimniecības komitejas 
14.03.2016. lēmumu, protokols Nr.3, 10.punkts,  

 
 pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošo noteikumu 

Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem” 3.6.1.punktu, 

 
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Mēs-skolai”, reģistrācijas numurs 40008141830, 

projekta „Zināšanu apguve ar netradicionālu pieeju” realizācijai 599,20 EUR (pieci simti 
deviņdesmit deviņu euro un 20 centu) apmērā.  

2. Noteikt, ka lēmums zaudē spēku, ja biedrība līdz 2016. gada 8.aprīlim nav noslēgusi 
līgumu ar pašvaldību par atbalstītā projekta realizēšanu.  

 
Lēmumu, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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2016.gada 24.martā                                        sēdes protokols Nr.5, 21.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.87 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Latviskais mantojums” 
projekta  „Mans laiks Strautiņu skolā: bijušo un esošo skolotāju, darbinieku un skolēnu 

ieguldījums skolas izaugsmē” realizācijai 
 

 Izskatot biedrības „Latviskais mantojums” 24.02.2016. pieteikumu par projektu 
„Mans laiks Strautiņu skolā: bijušo un esošo skolotāju, darbinieku un skolēnu ieguldījums 
skolas izaugsmē”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.02.2016. ar Nr.ANP/1-41/16/775, 
 pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošo noteikumu 
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem” 1.4.1., 1.9.2., 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 
67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.03.2016. lēmumu, protokols Nr.3, 
5.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Latviskais mantojums”, reģistrācijas Nr.40008205686, 
projekta „Mans laiks Strautiņu skolā: bijušo un esošo skolotāju, darbinieku un skolēnu 
ieguldījums skolas izaugsmē” realizācijai 598,50 EUR (pieci simti deviņdesmit astoņu euro 
piecdesmit centu) apmērā.  

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma noslēgšanu ar biedrību 
par atbalstītā projekta realizēšanu. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, 
Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.88 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Ziemerpils” 
projekta  „Putnu svētki Ziemeru muižā” realizācijai 

 
Izskatot biedrības „Ziemerpils” 25.02.2016 pieteikumu par projektu „Putnu svētki 

Ziemeru muižā”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 26.02.2016. ar Nr. ANP/1-41/16/806, 

 pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošo noteikumu 
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem” 1.4.2., 1.9.2., 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 
67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.03.2016. lēmumu, protokols Nr.3, 
8.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Ziemerpils”, reģistrācijas Nr.40008082683, projekta 
„Putnu svētki Ziemeru muižā” realizācijai 595,00 EUR (pieci simti deviņdesmit piecu euro) 
apmērā.  

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību par atbalstītā 
projekta realizēšanu. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, 
Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 
Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.89 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Latviešu- Igauņu kultūras biedrība “STĪGA – KEEL”” 
projekta  „Igauņu diena Veclaicenē jeb krustu-šķērsu Kornetos” realizācijai 

 
     Izskatot biedrības „Latviešu - Igauņu kultūras biedrība “STĪGA – KEEL”” 18.02.2016. 

pieteikumu par projektu „Igauņu diena Veclaicenē jeb krustu-šķērsu Kornetos”, reģistrēts 
Alūksnes novada pašvaldībā 19.02.2016. ar Nr. ANP/1-41/16/706,  

 pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 
„Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem” 1.4.2., 1.9.2., 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, 
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.03.2016. lēmumu, protokols Nr.3, 9.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Latviešu - Igauņu kultūras biedrība “STĪGA – KEEL””,  
reģistrācijas Nr.40008123591, projekta „Igauņu diena Veclaicenē jeb krustu-šķērsu Kornetos” 
realizācijai 540,00 EUR (pieci simti  četrdesmit euro) apmērā.  

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma noslēgšanu ar biedrību 
par atbalstītā projekta realizēšanu. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, 
Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 
Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.90 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Pededzes nākotne” 
projekta “Latvisko tradīciju iepazīšana kopā ar Pededzes bērnu teātra pulciņu” 

realizācijai 
 

Izskatot biedrības „Pededzes nākotne” 24.02.2016 pieteikumu par projektu “Latvisko 
tradīciju iepazīšana kopā ar Pededzes bērnu teātra pulciņu”, reģistrēts Alūksnes novada 
pašvaldībā 25.02.2016. ar Nr. ANP/1-41/16/778, 

 pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošo noteikumu 
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem” 1.4.2., 1.9.2., 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 
67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.03.2016. lēmumu, protokols Nr.3, 
10.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Pededzes nākotne”, reģistrācijas Nr.40008051202, 
projekta “Latvisko tradīciju iepazīšana kopā ar Pededzes bērnu teātra pulciņu” realizācijai 
300,00 EUR (trīs simti  euro) apmērā.  

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību par atbalstītā 
projekta realizēšanu. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, 
Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 
Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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Alūksnē 

2016.gada 24.martā                                        sēdes protokols Nr.5, 25.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.91 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Interešu centrs “Jaunanna”” 
projekta “Nāc un dari, jo - TU VARI!” realizācijai 

 
Izskatot biedrības „Interešu centrs “Jaunanna”” 25.02.2016. pieteikumu par projektu “Nāc 

un dari, jo - TU VARI!”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.02.2016. ar Nr. ANP/1-
41/16/790, 

 pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošo noteikumu 
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem” 1.4.2., 1.9.2., 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 
67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.03.2016. lēmumu, protokols Nr.3, 
11.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Interešu centrs “Jaunanna””, reģistrācijas 
Nr.40008045371, projekta “Nāc un dari, jo - TU VARI!” realizācijai 254,50 EUR (divi simti 
piecdesmit četru euro un 50 centu) apmērā.  

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību par atbalstītā 
projekta realizēšanu. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, 
Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 
Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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2016.gada 24.martā                                        sēdes protokols Nr.5, 26.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.92 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Kultūras un izglītības centrs “STILI”” 
projekta „Ceļojošā izstāde “Rakstniecei Mārai Svīrei - 80””  realizācijai 

 
Izskatot biedrības „Kultūras un izglītības centrs “STILI”” 25.02.2016. pieteikumu par 

projektu „Ceļojošā izstāde “Rakstniecei Mārai Svīrei - 80””, reģistrēts Alūksnes novada 
pašvaldībā 25.02.2016. ar Nr. ANP/1-41/16/786, 

 pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošo noteikumu 
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem” 1.4.2., 1.9.2., 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 
67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.03.2016. lēmumu, protokols Nr.3, 
12.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Kultūras un izglītības centrs “STILI””, reģistrācijas 
Nr.40008037923, projekta „Ceļojošā izstāde “Rakstniecei Mārai Svīrei - 80”” realizācijai 
600,00 EUR (seši simti euro) apmērā.  

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību par atbalstītā 
projekta realizēšanu. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, 
Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 
Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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2016.gada 24.martā                                        sēdes protokols Nr.5, 27.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.93 
 

Par  biedrības „Balvu olūts” projektu  „Foto grāmata “Vidzemē man būt!”” 
 

 Izskatot biedrības „Balvu olūts”  pieteikumu par projektu „Foto grāmata “Vidzemē 
man būt!””, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.01.2016. ar Nr.ANP/1-41/16/162, 
konstatēts: 
 Biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu 496,00 EUR. Biedrības līdzfinansējums sastāda 
98% no projekta kopīgām izmaksām – 24 000 EUR. 
 Izvērtējot Biedrības pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, konstatēts, ka 
pasākuma mērķis un uzdevumi ir izveidot un izdot augstvērtīgu foto grāmatu “Vidzemē man 
būt!”, izsludināt foto konkursu, organizēt grāmatas atklāšanas pasākumu. Paredzamais 
rezultāts ir izdot grāmatu, ko novadu pašvaldības varētu izmantot reprezentācijas vajadzībām. 
Katrai Vidzemes pašvaldībai paredzēts nodot 62 grāmatas. Katram novadam grāmatā tiks 
veltītas 4 lapaspuses. Līdzfinansējumu paredzēts lietot tipogrāfijas un projekta 
administrēšanas izdevumu segšanai. 
 Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 
1.6.2.apakšpunkts nosaka, ka pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts, lai segtu  
pretendentu uzturēšanas (darbības) izmaksas, tai skaitā pretendentu administrācijas izdevumus 
un darbinieku atlīdzību, tāpēc šī projekta administrēšanas izmaksu segšana nav atbalstāma. 
Saistošo noteikumu 1.4.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek piešķirts sabiedriski nozīmīgu 
projektu realizēšanai Alūksnes novadā. Paredzētais apjoms, kas plānots katram novadam 
grāmatā nerada pārliecību, ka šī grāmata ir sabiedriski nozīmīgs projekts Alūksnes novadam. 

 Ņemot vērā augstāk minēto, Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu 
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem” 1.4.punktu, 1.6.2., 3.6.3.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 
67.pantu,   Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.03.2016. lēmumu, protokols Nr.3, 
13.punkts, 

 Noraidīt biedrības „Balvu olūts”, reģistrācijas Nr.400008191494 pieteikumu 
projektam “Foto grāmata “Vidzemē man būt!”” un nepiešķirt līdzfinansējumu projekta 
realizācijai. 

alu
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 Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, 
Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV- 4201. 

 
Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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2016.gada 24.martā                                        sēdes protokols Nr.5, 28.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.94 
 

        Par līdzfinansējumu biedrībai „Remis” projekta  „Suņu apmācības laukuma 
aprīkojuma – šķēršļu un inventāra papildināšanas” realizācijai 

 
Izskatot biedrības „Remis”  pieteikumu par projektu  „Suņu apmācības laukuma 

aprīkojuma šķēršļu un inventāra papildināšana”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
11.02.2016. ar Nr. ANP/1-41/16/586, 
 pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošo noteikumu 
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem” 1.4.3., 1.9.2., 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 
67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.03.2016. lēmumu, protokols Nr.3, 
14.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai  „Remis”, reģistrācijas Nr.40008066778,  projekta  
„Suņu apmācības laukuma aprīkojuma – šķēršļu un inventāra papildināšana” realizācijai 
600,00 EUR (seši simti euro) apmērā. 

 
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību par atbalstītā 
projekta realizēšanu. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, 
Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 
Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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2016.gada 24.martā                                        sēdes protokols Nr.5, 29.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.95 
 

Par daļēju līdzfinansējumu biedrībai “Sporta klubs „Lagūna”” 
projekta  „Galda tenisa inventāra iegāde un sacensību organizēšana” realizēšanai 

 

Izskatot biedrības “Sporta klubs „ Lagūna”” pieteikumu par  projektu „Galda tenisa 
inventāra iegāde un sacensību organizēšana” reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
25.02.2016. ar Nr.ANP/1-41/16/791, konstatēts: 
 Biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu 500,00 EUR (pieci simti euro). Biedrības 
līdzfinansējums sastāda 650 EUR (seši simti piecdesmit euro) vai 56,5% no projekta kopīgām 
izmaksām – 1 150,00 EUR (viens tūkstotis viens simts piecdesmit euro). 
 Izvērtējot Biedrības pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, konstatēts, ka 
pasākuma mērķis un uzdevumi ir sekmēt saturīgu brīvā laika izmantošanu plašām iedzīvotāju 
grupām, veicināt galda tenisa spēles popularitāti, iegādāties inventāru, organizēt treniņus un 
sacensības.  

Biedrība lūdz finansējumu kausiem, medaļām un balvām 250,00 EUR (divi simti 
piecdesmit euro) apmērā. Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo 
noteikumu Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 
sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 1.6.5.apakšpunktu pašvaldības līdzfinansējums netiek 
piešķirts, lai segtu izmaksas balvu, dāvanu u.c. iegādei.  
 Ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem” 1.4.3., 1.6.5., 1.9.2. un 3.6.2.apakšpunktu un Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas 10.03.2016. lēmumu, protokols Nr.3, 15.p., 

1. Piešķirt daļēju līdzfinansējumu biedrībai “Sporta klubs „Lagūna””, reģistrācijas 
Nr.40008037980,  projekta  „Galda tenisa inventāra iegāde un sacensību organizēšana” 
realizācijai 250,00 EUR (divi simti piecdesmit euro) apmērā. 
 
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību par atbalstītā 
projekta realizēšanu. 
 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, 
Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.96 
 

Par daļēju līdzfinansējumu biedrībai ”Sporta klubs Zeltiņi” 
projekta  „Zeltiņu pagasta atklātās krosa skriešanas seriāla sacensības „Mizojam, ka 

prieks”” realizācijai 
 

 Izskatot biedrības „Sporta kluba Zeltiņi”  pieteikumu par  projektu  „Zeltiņu pagasta 
atklātās krosa skriešanas seriāla sacensības „Mizojam, ka prieks””, reģistrēts Alūksnes novada 
pašvaldībā 23.02.2016. ar Nr. ANP/1-41/16/733, konstatēts: 
 Biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu 600,00 EUR (seši simti euro). Biedrības 
līdzfinansējums sastāda 988,80 EUR (deviņi simti astoņdesmit astoņi euro un 80 centi) vai 
62,24% no projekta kopīgām izmaksām – 1 588,80 EUR (viens tūkstotis  pieci simti 
astoņdesmit astoņi euro un 80 centi). 
 Izvērtējot Biedrības pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, konstatēts, ka 
pasākuma mērķis un uzdevumi ir sekmēt saturīgu brīvā laika izmantošanu plašām iedzīvotāju 
grupām, veicināt viņu fizisko sagatavotību. Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 
22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 1.6.2.apakšpunktu 
pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts, lai segtu pretendentu uzturēšanas (darbības) 
izmaksas, konkrētajā gadījumā tiesnešu formu iegādi, tādēļ pašvaldības finansējums 
projektam tiek samazināts par 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro). 
 Ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem” 1.4.3., 1.6.2., 1.9.2. un 3.6.2.apakšpunktu un Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas 10.03.016. lēmumu, protokols Nr.3, 16.p.,   

 1. Piešķirt daļēju līdzfinansējumu biedrībai „Sporta klubs Zeltiņi”, reģistrācijas 
Nr.40008122562,  projekta „Zeltiņu pagasta atklātās krosa skriešanas seriāla sacensības 
„Mizojam, ka prieks”” realizācijai 450,00 EUR (četri simti piecdesmit euro) apmērā. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību par 
atbalstītā projekta realizēšanu. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, 
Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.97 
 

Par  biedrības „Ilzenes attīstībai” projektu  „Dārgumu lāde Ilzenē” 

 Izskatot biedrības „Ilzenes attīstībai” pieteikumu par projektu „Dārgumu lāde Ilzenē” 
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 23.02.2016. ar Nr.ANP/1-41/16/737, konstatēts: 
 Biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu 300,00 EUR (trīs simti euro). Biedrības 
līdzfinansējums sastāda 340,00 EUR (trīs simti četrdesmit euro) vai 53,12% no projekta 
kopīgām izmaksām – 640,00 EUR (seši simti četrdesmit euro). 
 Izvērtējot Biedrības pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, konstatēts, ka 
pasākuma mērķis un uzdevumi ir iepazīt Ilzenes kultūrvidi un kultūras dārgumus (īpašus 
cilvēkus) un saturīgi pavadīt brīvo laiku.  
 Pamatojoties Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 
„Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem” 1.6.2.apakšpunkts nosaka, ka pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts, lai 
segtu pretendentu uzturēšanas (darbības) u.c. izmaksas, apakšpunkts 1.6.11.apakšpunkts 
nosaka, ka pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts saviesīgam pasākumam un 
1.6.12.apakšpunkts nosaka, ka pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts projektiem, kuru 
mērķis nav vērsts uz paliekošu rezultātu. Saistošo noteikumu 1.4.punkts nosaka, ka 
līdzfinansējums tiek piešķirts sabiedriski nozīmīgu projektu realizēšanai Alūksnes novadā. 
Iesniegtais projekts nerada pārliecību, ka tas ir sabiedriski nozīmīgs Alūksnes novadam.  

Ņemot vērā augstāk minēto, Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu 
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem” 1.4.punktu, 1.6.2., 1.6.11., 1.6.12. un 3.6.3.apakšpunktu, 
Administratīvā procesa likuma 67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 
10.03.2016. lēmumu, protokols Nr.3, 17.punkts, 

Noraidīt biedrības „Ilzenes attīstībai”, reģistrācijas Nr.50008134281 pieteikumu 
projektam “ Dārgumu lāde Ilzenē” un nepiešķirt līdzfinansējumu projekta realizācijai. 

 Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, 
Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 
Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.98 
 

Par  līdzfinansējumu biedrībai „Ērmaņu muiža” 
projekta  „Koncertsezona 2016 Ērmaņu muižā”  realizācijai 

 

 Izskatot biedrības „Ērmaņu muiža”  pieteikumu par projektu „Koncertsezona 2016 
Ērmaņu muižā”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.08.2015. ar Nr. ANP/1-
41/15/3275,  
 pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 
„Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem” 1.4.2., 1.9.2., 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu,   
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.03.2016. lēmumu, protokols Nr.3, 21.punkts, 

 1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Ērmaņu muiža”, reģistrācijas Nr.40008162368,  
projekta „Koncertsezona 2016 Ērmaņa muižā” realizācijai  600,00 EUR (seši simti euro) 
apmērā. 

 2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību par 
atbalstītā projekta realizēšanu. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, 
Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.99 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes novada sieviešu apvienība “Katrīna”” 
projekta “Vasaras skola Kalncempjos “Radīsim ik mirkli ar sirdi”” realizācijai 

 
Izskatot biedrības „Alūksnes novada sieviešu apvienība “Katrīna”” 24.02.2016 

pieteikumu par projektu “Vasaras skola Kalncempjos “Radīsim ik mirkli ar sirdi””, reģistrēts 
Alūksnes novada pašvaldībā 24.02.2016. ar Nr. ANP/1-41/16/789, 

 pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošo noteikumu 
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem” 1.4.2., 1.9.2., 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 
67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.03.2016. lēmumu, protokols Nr.3, 
22.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes novada sieviešu apvienība “Katrīna””, 
reģistrācijas Nr.50008174161, projekta “Vasaras skola Kalncempjos “Radīsim ik mirkli ar 
sirdi”” realizācijai 505,00 EUR (pieci simti  piecu euro) apmērā.  

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību par atbalstītā 
projekta realizēšanu. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, 
Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 
Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.100 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai “Sidraba pavediens” 
projekta „Senioru kopienas sadarbības un Eiropas deju popularizējošs pasākums 

“Tikšanās Marienburgā”” realizācijai 
 

  Izskatot biedrības “Sidraba pavediens pieteikumu par projektu „Senioru kopienas 
sadarbības un Eiropas deju popularizējošs pasākums “Tikšanās Marienburgā””, reģistrēts 
Alūksnes novada pašvaldībā 10.01.2016. ar Nr.ANP/1-41/16/197, 

 pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošo noteikumu 
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem” 1.4.2., 1.9.2., 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 
67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.03.2016. lēmumu, protokols Nr.3, 
23.punkts, 
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Sidraba pavediens”, reģistrācijas Nr.40008230166, 

projekta „Senioru kopienas sadarbības un Eiropas deju popularizējošs pasākums “Tikšanās 
Marienburgā”” realizācijai 600,00 EUR (seši simti euro) apmērā. 

 
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību par atbalstītā 

projekta realizēšanu. 
 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra 
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.101 
 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Dr.A.Misiņa medicīnas vēstures muzejs” 
projekta “Šurp mediķi - jaunie un pieredzes bagātie!” realizācijai 

 
Izskatot biedrības „Dr.A.Misiņa medicīnas vēstures muzejs” 25.02.2016. pieteikumu 

par projektu “Šurp mediķi-jaunie un pieredzes bagātie!”, reģistrēts Alūksnes novada 
pašvaldībā 25.02.2016. ar Nr. ANP/1-41/16/796, 
 pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošo noteikumu 
Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem” 1.4.4., 1.9.2., 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 
67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.03.2016. lēmumu, protokols Nr.3, 
4.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Dr.A.Misiņa medicīnas vēstures muzejs”, reģistrācijas 
Nr.40008125802, projekta “Šurp mediķi-jaunie un pieredzes bagātie!” realizācijai 475,00EUR 
(četri simti septiņdesmit piecu euro) apmērā.  
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību par atbalstītā 
projekta realizēšanu. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, 
Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.102 
 

Par projektu ,,Zivju resursu aizsardzība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta ezeros”   
 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 1.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.18/2013 „Alūksnes novada 
pašvaldības nolikums” 141.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 ,,Zivju resursu aizsardzība Alūksnes 
novada Veclaicenes pagasta ezeros”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 8100,01 EUR (astoņi tūkstoši viens simts euro 
un 1 cents), ko sastāda paredzamais Zivju fonda finansējums 6480,00 EUR (seši 
tūkstoši četri simti astoņdesmit euro) apmērā un Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējums 1620,01 EUR (viens tūkstotis seši simti divdesmit euro un 1 centa) 
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 
Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu vadītāju Ivetu 
VĀRTUKAPTEINI. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.103 
 

Par   Alūksnes novada izglītības attīstības programmas apstiprināšanu 
 

 Lai nodrošinātu pieejamu, kvalitatīvu visu pakāpju izglītību, izveidotu optimālu un 
kvalitatīvu izglītības iestāžu institucionālo tīklu Alūksnes novadā, un nodrošinātu resursu 
racionālu un efektīvu izmantošanu,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 5.punktu,   un, 
ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 10.03.2016.lēmumu, protokols 
Nr.3, 1.punkts, 
 
1. Apstiprināt Alūksnes novada izglītības attīstības programmu 2016.-2020.gadam 

(pielikumā uz 41 lapas). 
 

 
2. Alūksnes novada Izglītības pārvaldei nodrošināt lēmuma izpildi. 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2016/30.03/Alūksnes%20novada%20izglītības%20attīstības%20programma_gala.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.104 
 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra noteikumos Nr.3/2013 
“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 20.pantu, 

Izdarīt Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra noteikumos Nr.3/2013 “Par 
atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” grozījumu un svītrot noteikumu 9.2.punkta otro 
teikumu. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.105 
 

Par Zeltiņu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “g” 
apakšpunktu,  
 
1. Noteikt maksu par Zeltiņu pagasta pārvaldes sniegto higiēnas pakalpojumu  - dušas 

izmantošanu, adresē „Skola”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, 2,73 EUR, pievienotās 
vērtības nodoklis 0,57 EUR, kopā 3,30 EUR. 

2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī. 
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos brīdi spēku zaudē 2014.gada 23.oktobra lēmums Nr.391 

“Par Zeltiņu pagasta pārvaldes sniegtā higiēnas pakalpojuma maksas noteikšanu” (sēdes 
protokols Nr.19, 9.p.) 
 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS   
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.106 
 

Par Mālupes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “g” 
apakšpunktu,  
 
1.  Noteikt maksu par Mālupes pagasta pārvaldes sniegto higiēnas  pakalpojumu – dušas 

izmantošanu “Mārās”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā:  1,94 EUR (bez pievienotās 
vērtības nodokļa).  

2. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 26.05.2011. lēmumu Nr.218 “Par 
Mālupes pagasta pārvaldes sniegto higiēnas pakalpojumu maksas noteikšanu”, sēdes 
protokols Nr.7, 23.punkts 

3. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī. 
 
Domes priekšsēdētājs                      A.DUKULIS  
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.107 
 

Par Alūksnes novada pašvaldības Mālupes  pagasta pārvaldes 
maksas pakalpojumiem Mālupes  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”, ar Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektora 2014.gada 3.novembra rīkojumu Nr. ANP/1-6/14/383 izdotiem noteikumiem 
“Sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu 
apstiprināšanas kārtība Alūksnes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās””,   
 
1. Apstiprināt šādu maksu par Alūksnes novada pašvaldības Mālupes pagasta Mālupes 

kapos sniegtajiem maksas pakalpojumiem: 

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

1. Apbedījuma vietas ierādīšana 1 3,83 
2. Kapa vietas ierādīšana:   

2.1. Vienvietīgas kapa vietas ierādīšana  1 5,13 
2.2. Divvietīgas kapa vietas ierādīšana  1 5,70 
2.3. Trīsvietīgas kapa vietas ierādīšana  1 6,26 
2.4. Četrvietīgas kapa vietas ierādīšana  1 6,82 
 

2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī. 

 
Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.108 
 

Par Alūksnes novada pašvaldības Liepnas  pagasta pārvaldes 
maksas pakalpojumiem Saidu  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”, ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 
2014.gada 3.novembra rīkojumu Nr. ANP/1-6/14/383 izdotiem noteikumiem “Sniegto maksas 
pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība 
Alūksnes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās””,   
 

1. Apstiprināt šādu maksu par Alūksnes novada pašvaldības Liepnas pagasta Saidu kapos 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem: 

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

1. Apbedījuma vietas ierādīšana 1 3,91 
2. Kapa vietas ierādīšana:   

2.1. Vienvietīgas kapa vietas ierādīšana  1 5,75 
2.2. Divvietīgas kapa vietas ierādīšana  1 6,54 
2.3. Trīsvietīgas kapa vietas ierādīšana  1 7,32 
2.4. Četrvietīgas kapa vietas ierādīšana  1 8,11 
 

2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī. 

 
Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.109 
 

Par Alūksnes novada pašvaldības Liepnas  pagasta pārvaldes  
maksas pakalpojumiem Liepnas  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”, ar Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektora 2014.gada 3.novembra rīkojumu Nr. ANP/1-6/14/383 izdotiem noteikumiem 
“Sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu 
apstiprināšanas kārtība Alūksnes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās””,   
 

1. Apstiprināt šādu maksu par Alūksnes novada pašvaldības Liepnas pagasta Liepnas 
kapos sniegtajiem maksas pakalpojumiem: 

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

1. Apbedījuma vietas ierādīšana 1 3,63 
2. Kapa vietas ierādīšana:   

2.1. Vienvietīgas kapa vietas ierādīšana  1 5,89 
2.2. Divvietīgas kapa vietas ierādīšana  1 6,86 
2.3. Trīsvietīgas kapa vietas ierādīšana  1 7,82 
2.4. Četrvietīgas kapa vietas ierādīšana  1 8,79 
 

2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.110 
 

Par Alūksnes novada pašvaldības Liepnas  pagasta pārvaldes 
maksas pakalpojumiem Sprinduļkalna  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”, ar Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektora 2014.gada 3.novembra rīkojumu Nr. ANP/1-6/14/383 izdotiem noteikumiem 
“Sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu 
apstiprināšanas kārtība Alūksnes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās””,   
 

1. Apstiprināt šādu maksu par Alūksnes novada pašvaldības Liepnas pagasta 
Sprinduļkalna kapos sniegtajiem maksas pakalpojumiem: 

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

1. Apbedījuma vietas ierādīšana 1 4,60 
2. Kapa vietas ierādīšana:   

2.1. Vienvietīgas kapa vietas ierādīšana  1 6,70 
2.2. Divvietīgas kapa vietas ierādīšana  1 7,60 
2.3. Trīsvietīgas kapa vietas ierādīšana  1 8,50 
2.4. Četrvietīgas kapa vietas ierādīšana  1 9,40 
 

2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī. 

 
Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.111 
 

Par Alūksnes novada pašvaldības Annas  pagasta pārvaldes 
maksas pakalpojumiem Ezeriņu  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”, ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 
2014.gada 3.novembra rīkojumu Nr. ANP/1-6/14/383 izdotiem noteikumiem “Sniegto maksas 
pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība 
Alūksnes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās””,   
 

1. Apstiprināt šādu maksu par Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta Ezeriņu 
kapos sniegtajiem maksas pakalpojumiem: 

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

1. Apbedījuma vietas ierādīšana 1 6,69 
2. Kapa vietas ierādīšana:   

2.1. Vienvietīgas kapa vietas ierādīšana  1 8,63 
2.2. Divvietīgas kapa vietas ierādīšana  1 9,17 
2.3. Trīsvietīgas kapa vietas ierādīšana  1 10,00 
2.4. Četrvietīgas kapa vietas ierādīšana  1 10,83 
 

2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī. 

Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.112 
 

Par grozījumu izdarīšanu 2015.gada 23.decembra Alūksnes novada domes lēmumā 
Nr.393 „Par Alūksnes novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma Nr.4 “Par dzīvokļa 

īpašuma Rūpniecības ielā 2-6, Alūksnē atsavināšanu” un Alūksnes novada domes 
2014.gada 23.oktobra lēmuma Nr.387 “Par nekustamā īpašuma pirkuma samaksas 

termiņa pagarināšanu un līgumsoda samazināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem” 
 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17 punktu, 
Civillikuma 1716.panta otro daļu, 

 
Izdarīt grozījumus 2015.gada 23.decembra Alūksnes novada domes lēmumā Nr.393 „Par 

Alūksnes novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma Nr.4 “Par dzīvokļa īpašuma 
Rūpniecības ielā 2-6, Alūksnē atsavināšanu” un Alūksnes novada domes 2014.gada 
23.oktobra lēmuma Nr.387 “Par nekustamā īpašuma pirkuma samaksas termiņa pagarināšanu 
un līgumsoda samazināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem” un turpmāk:  
1. Izteikt šī lēmuma 3.punktu šādā redakcijā: 

“3. Pamatojoties uz 2013.gada 1.februāra  nekustamā  īpašuma  nomaksas  pirkuma  
līguma  Nr. ANP/1-45.1/13/31 3.2. un 6.1.1.punktiem, [..], personas kods [..], 
piedzenamo līgumsodu 265,27 EUR (divi simti sešdesmit pieci euro un 27 centi) segt no 
viņam atmaksājamās iemaksātās dzīvokļa pirkuma cenas (316,82 EUR), bet par atlikušo 
iemaksāto pirkuma cenas atlikumu (51,55 EUR) samazināt viņa dzīvokļa īres parādu (uz 
šī lēmuma sagatavošanas dienu - 703,73 EUR), par ko informēt SIA “Alūksnes nami””. 

2. Svītrot šī lēmuma 4.punktu. 
 

 
Domes priekšsēdētājs       A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.113 
 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  
Alūksnes novada mazpulkiem  

 
Izskatot Alūksnes novada mazpulku koordinatora J.BĒRTIŅA 02.03.2016. 

iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.03.2016. ar Nr.ANP/1-41/16/958, 
ņemot vērā Alūksnes novada domes Sociālo, izglītības un kultūras komitejas 

10.03.2016. lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 24.punkts), Finanšu komitejas 17.03.2016. 
lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 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. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem finansējumu 860,00 EUR (astoņi simti sešdesmit euro) apmērā sporta kreklu 
ar apdruku iegādei Alūksnes novada mazpulkiem. 

 
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 098212 valdības funkciju kodu – Metodiskais darbs. 
 
3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.  
 

  
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 24.martā                                        sēdes protokols Nr.5, 48.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.114 
 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem  
grants seguma ielu sakārtošanai 

 
 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas 09.03.2016. iesniegumu, kas 
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 09.03.2016. ar Nr.ANP/1-47/16/972,  
 ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizēto Rīcības 
plāna 2015.-2017.gadam 1.3.punktu, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. 
lēmumu Nr.16, 

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 27.05.2010. noteikumu Nr.4/2010 „Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas 
procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada administratīvajām teritorijām” 1.2.punktu,  
 

1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 83 472,00 EUR 
(astoņdesmit trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit divu euro) apmērā Alūksnes pilsētas 
grants ielu remontdarbu pabeigšanai. 
 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 045112 valdības funkciju valdības funkciju kodu 
“Alūksnes pilsētas satiksmes drošības pasākumi”. 
 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 
pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos. 
 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 
 

 
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.115 
 

Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumu autotransporta remontam 
 
Izskatot Jaunannas pagasta pārvaldes 15.03.2016. iesniegumu Nr.JNPP/1-5/16/15 “Par 

papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 15.03.2016. 
ar Nr.ANP/1-33/16/1070, un 17.03.2016. papildu iesniegto informāciju, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 17.03.2016. lēmumu (sēdes 
protokols Nr.3, 24.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, 
 
1. Piešķirt finansējumu 3200,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti euro) apmērā Jaunannas 

pagasta pārvaldes skolēnu pārvadājumu autotransporta - autobusa “Mercedes - Benz 
INTOUURO E” remontam. 

 
2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2016.gadam 

apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda 096117 „Alūksnes 
novada skolēnu pārvadājumu rezerves fonds” uz valdības funkcijas kodu 096105 
„Jaunannas pagasta skolēnu pārvadājumi” par lēmuma 1.punktā minēto summu 

 
3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.  
 

  
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.116 
 

Par Alūksnes novada domes 28.01.2016. lēmuma Nr.33 “Par izglītības iestāžu izdevumu 
noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos” precizēšanu 

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

apakšpunktu, Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami 
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem” 2. un 20.2 punktu, 

 
Izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada domes 28.01.2016. lēmumā Nr.33 “Par 

izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos”  (sēdes protokols 
Nr.1, 33.punkts): 

1. Precizēt izmaksu aprēķinu viena skolēna uzturēšanai mēnesī Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs (1.pielikums), papildinot ar 1148 un 1170 kodu 
ailēm un aprēķina tabulā pozīcijas nosaukumu “Skolēnu skaits uz 01.09.2015.” 
aizstājot ar pozīcijas nosaukumu “Skolēnu skaits uz 01.01.2016.”. 

2. Precizēt izmaksu aprēķinu viena audzēkņa uzturēšanai mēnesī Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs (2.pielikums), papildinot ar 1148 un 1170 kodu 
ailēm. 

3. Lēmuma 2.1.punktā skaitli “151,55” aizstāt ar skaitli “150,72”. 
4. Lēmuma 2.4.punktā skaitli “172,98” aizstāt ar skaitli “172,35”. 

 
Pielikumā:   

1. Precizēts izmaksu aprēķins viena skolēna uzturēšanai mēnesī Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs uz 2 lp. 

2. Precizēts izmaksu aprēķins viena audzēkņa izturēšanai mēnesī Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs uz 2 lp. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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Lēmuma projekts satur ierobežotas  
pieejamības informāciju 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.117 

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

LĒMUMS Nr.118 
 

Par dāvinājuma pieņemšanu 
 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JI TEHNOLOĢIJAS” 22.03.2016. 
iesniegumu par tās īpašumā esoša nekustamā īpašuma “Krautnes”, Jaunlaicenes pagastā, 
Alūksnes novadā, dāvinājumu, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
22.03.2016. ar Nr. ANP/1-40/16/1177,  

ņemot vērā, ka nekustamais īpašums “Krautnes”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes 
novadā, kadastra numurs 3660 002 0361, nepieciešams Alūksnes novada attīstības 
programmas 2011. – 2017. Investīciju plānā 2015. – 2017.gadam paredzētā projekta 
“Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes 
ciemā” īstenošanai,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 17.punktu, Civillikuma 1915.pantu, Alūksnes novada domes 2013.gada 25.jūlija 
saistošo noteikumu Nr.18/2013 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 156.punktu,  

 
1. Pieņemt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JI TEHNOLOĢIJAS”, reģistrācijas 

numurs 40103210850, Alūksnes novada pašvaldības īpašumā dāvinājumu -  
nekustamo īpašumu “Krautnes”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra 
numurs 3660 002 0361, kura sastāvā ir neapbūvēts zemes gabals, kadastra apzīmējums 
3660 002 0360, 0,79 ha platībā.  

 

2. Noteikt, ka īpašuma pārreģistrācijas izdevumi tiek segti no Alūksnes novada 
pašvaldības budžeta. 
 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.119 
 

Par  darba attiecību izbeigšanu  ar  Inu RUBENI 
 
 Izskatot Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja vadītājas Inas RUBENES 
iesniegumu par atbrīvošanu no Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja vadītāja  
amata, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 22.03.2016. ar Nr.ANP/1-42/16/1175, 
 
 pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  9.punktu, Darba 
likuma 114.pantu, 
 

Atbrīvot 2016.gada 15.aprīlī Inu RUBENI no  Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzeja vadītāja amata. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.120 
 

Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumu autotransporta remontam 
  

Izskatot Ilzenes pagasta pārvaldes 07.03.2016. iesniegumu  Nr.IPP/1-6/16/18 “Par 
papildus līdzekļu piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.03.2016. ar 
Nr.ANP/1-33/16/947,  

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 17.03.2016. lēmumu (sēdes 
protokols Nr.3, 14.punkts) un Ilzenes pagasta pārvaldes 23.03.2016. iesniegumu Nr.IPP/1-
5/16/22 “Par līdzekļu piešķiršanu autobusa remontam”, kas reģistrēts Alūksnes novada 
pašvaldībā 23.03.2016. ar Nr.ANP/1-33/16/1191, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, 
 

1. Piešķirt finansējumu 7722,00 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti divdesmit divi 
euro) apmērā Ilzenes pagasta pārvaldes skolēnu pārvadājumu autotransporta - 
autobusa “Mercedes - Benz Sprinter 516 CDI KA 4x2 90665713” remontam. 
 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 
2016.gadam apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus, no valdības funkcijas koda 
096117 „Alūksnes novada skolēnu pārvadājumu rezerves fonds” uz valdības 
funkcijas kodu 096103 „Ilzenes pagasta skolēnu pārvadājumi” par lēmuma 
1.punktā minēto summu. 

 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 
pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.  

 
  
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 24.martā                                        sēdes protokols Nr.5, 55.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.121 
 

Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 
 

Izskatot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, turpmāk tekstā – VUGD, 
2016.gada 16.marta iesniegumu Nr.22-1.22/415, kurā iesniedzējs informē, Alūksnes novada 
pašvaldības mantas (ģenerators, trīs automašīnas) turpmāka izmantošana  VUGD Vidzemes 
reģiona brigādes Alūksnes daļā ir nepieciešama VUGD funkciju īstenošanai. 

Alūksnes novada pašvaldības dome konstatē, ka: 
Ģeneratoru ECT6500P GV 2008.gada decembrī ir iegādājusies Alūksnes pilsētas 

dome, kravas automobili MERCEDES BENZ Nr.DU112 2003.gadā,  automašīnas IVECO 
MAGIRUS Nr.GP112, MERCEDES BENZ Nr.GS112 2007.gadā dāvinājumā no Binnenmaas 
pašvaldības Holandē saņēma Alūksnes pilsētas dome.  

Alūksnes pilsētas dome, kuras saistību un tiesību pārņēmēja saskaņā ar Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu un 2.pielikuma 8.punktu ir 
Alūksnes novada pašvaldība, 2010.gadā nodevusi iepriekšminēto kustamo mantu bezmaksas 
lietošanā (patapinājumā) uz 5 (pieciem) gadiem VUGD Vidzemes reģiona brigādes Alūksnes 
daļai. 

2015.gada 31.decembrī ir izbeidzies 2010.gada 24.septembra patapinājuma līguma 
Nr.448-D-10 termiņš. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
5.panta ceturtā daļa nosaka, ka, ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts nodot publiskas personas 
nekustamo vai kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, lēmumu par to pieņem 
attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas orgāns, ja likumā vai Ministru 
kabineta noteikumos nav paredzēts citādi. 

Izvērtējot pašvaldības kustamās mantas – ģeneratora un trīs automašīnu – atbilstību un 
nepieciešamību pašvaldības funkciju realizēšanai, Alūksnes novada pašvaldības dome, ņemot 
vērā tās individuālās īpašības un nolietojumu (bilances vērtība 2016.gada 1.martā 
ģeneratoram – 461,36 EUR, automašīnai IVECO MAGIRUS – 1511,79 EUR, automašīnai 
MERCEDES BENZ – 957,62 EUR, kravas automobilim MERCEDEZ BENZ – 0,00 EUR), 
secina, ka iepriekšminētā manta atzīstama, kā neizmatojama pašvaldības funkciju 
realizēšanai, un nav lietderīgi to saglabāt pašvaldības īpašumā un nodot bezatlīdzības 
lietošanā VUGD. 

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

43.pantu, 
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Nodot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam Alūksnes novada pašvaldības 

kustamo mantu – ģeneratoru ECT 6500P GV, automašīnu MERCEDES BENZ Nr.GS112, 
automašīnu IVECO MAGIRUS Nr.GP112, kravas automobili MERCEDES BENZ 
Nr.DU112, ar mērķi nodrošināt nepārtrauktu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
darbu un pakalpojumu sniegšanu Alūksnes novadā. 
 
Domes priekšsēdētājs                      A.DUKULIS
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
 

LĒMUMS Nr.122 
 

JAUTĀJUMS IZSKATĪTS SĒDES SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ 
 
 
Domes priekšsēdētājs                       A.DUKULIS 
 
 
 

alu
ks

ne
.lv




